
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Inwestycji i Rozwoju
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.226.2019 Lublin, dnia 5.09.2019 r. 

Pani
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Do sprawy: BRM-II.0003.1.226.2019

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej  z dnia 30 sierpnia br.  w sprawie odpadów
komunalnych,  informuję,  że  na  terenie  województwa  lubelskiego  nie  ma  innych  instalacji
do spalania paliw alternatywnych poza Cementownią „Chełm”, należącą do CEMEX Polska
Sp.  z  o.o.  Odpady  zmieszane  odbierane  od  mieszkańców  Lublina  są  przetwarzanie
w Zakładach  Zagospodarowania  Odpadów,  gdzie  wydzielana  jest  frakcja  palna  kierowana
właśnie do cementowni, natomiast pozostałe odpady zmieszane po procesie tzw. stabilizacji
trafiają na składowisko.

Faktycznie, termiczne przekształcanie odpadów w cementowni stanowi bardzo istotny
czynnik kosztowy w cenie zagospodarowania odpadów zmieszanych. Zwracają na to uwagę
przedsiębiorcy  prowadzący  Zakłady  Zagospodarowania  Odpadów,  którzy  są  zobowiązani
do przedstawienia  miastu  Lublin  kalkulacji  kosztów  przetworzenia  zmieszanych  odpadów
komunalnych.

Dotychczas sytuacje,  w których cementownia nie przyjmowała paliw alternatywnych
z terenu Lublina zdarzały się sporadycznie i występowały najczęściej z przyczyn technicznych
bądź z powodu niespełnienia przez te paliwa wymaganych parametrów jakościowych. 

W tym roku w czerwcu firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
na  terenie  miasta  Lublin  sygnalizowały,  że  narastają  problemy  związane
z zagospodarowaniem  odpadów  palnych  pochodzących  z  przetwarzania  odpadów
komunalnych,  czego  skutkiem   było  zmniejszenie  ilości  odpadów  zmieszanych  z  terenu
Lublina przetwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów należącym do KOM-EKO
S.A., ograniczenia dla dostawców wprowadził również Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Wólce Rokickiej.

W przypadku nasilenia takiej sytuacji istnieje oczywiście ryzyko, że odpady mogą nie
być odbierane od mieszkańców terminowo bądź okresowo odbiory mogłyby być wstrzymane,
bo  Zakłady  nie  będą  w  stanie  ich  przetworzyć  na  bieżąco,  z  uwagi  na  duże  ilości
magazynowanego paliwa alternatywnego.
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Ponadto w kontekście kosztów zagospodarowania odpadów należy także zaznaczyć,
że  gwałtownie  rosną  ceny  przyjęcia  frakcji  kalorycznej  do  cementowni.  Z  informacji
przedsiębiorców  wynika,  że  cena  w  tym  roku  jest  już  ponad  dwukrotnie  wyższa
od ubiegłorocznej, co ma bezpośredni wpływ na  koszty przetworzenia odpadów w Zakładach
i opłaty dla mieszkańców Lublina.

Miasto  Lublin  wdrożyło  nowy  system  selektywnej  zbiórki  odpadów  oparty
na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i realizuje swoje zadania zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

Pragnę  podkreślić,  że  nie  mamy  wpływu  na  aktualną  politykę  firmy
CEMEX  Polska  Sp.  z  o.o.  i  nie  jesteśmy  informowani  o  przyczynach  opisanej  sytuacji.
Nie mamy także wiedzy,  czy te problemy mogą mieć  związek z przyjmowaniem odpadów
z innych  województw.  Paliwa  alternatywne  nie  podlegają  rygorowi  zagospodarowania
w instalacjach w obrębie tzw. regionów gospodarki  odpadami ani województw. Potencjalnie
najbardziej  zainteresowane  kierowaniem  odpadów  do  cementowni  mogą  być  te  regiony,
w których nie ma instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Odnosząc  się  do  kwestii  cen  w  Zakładach  Zagospodarowania  Odpadów,  należy
zaznaczyć,  że  niebawem  mogą  mieć  na  nie  wpływ  także  ostatnio  opublikowane  zmiany
w ustawie  o  odpadach  i  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  dotyczące  likwidacji
"regionów gospodarki odpadami". Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zmieszane odpady
komunalne będą mogły  trafiać do instalacji  w całym kraju.  Miejsce przetwarzania zależało
będzie od rozstrzygnięć przetargowych, w szczególności cen w instalacjach. Niepokojący jest
fakt,  że  w  świetle  nowych  przepisów  nie  ma  żadnej  gwarancji,  że  moce  przerobowe
w Zakładach będą wykorzystywane jak dotychczas na potrzeby najbliżej położonych gmin, bo
ten obowiązek został zniesiony.

Podkreślam,  że  miasto  Lublin  podejmuje  wszelkie  starania,  aby  zapewnić
mieszkańcom wysoką jakość, zakres oraz ciągłość świadczonych usług w zakresie gospodarki
odpadami.  Z  uwagi  na  wspomniane  uwarunkowania  prawne  samorząd  nie  ma  wpływu
na rynek zagospodarowania paliw alternatywnych w instalacjach, od którego w dużym stopniu
zależy zarówno poziom cen, jak i ciągłość świadczenia usług w zakresie zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
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