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PROBLEM

Próby ograniczenia możliwości wykorzystania paliw 

biomasowych i odpadów biomasowych do wytwarzania energii

• Odmowa uznania za nośnik OZE paliw biomasowych obciążonych 

nawet minimalną ilością zanieczyszczeń

• Pozostałości drzewnych i odpadów drzewnych 

• Biomasy roślinnej z dodatkami (np. mineralnymi) poprawiającymi 

proces spalania

• Próby zastosowania ograniczeń zapisanych w przepisach 

antysmogowych na instalacje przemysłowe

• Próby uniemożliwienia stosowania pozostałości produkcyjnych 

materiałów drzewnych jako nośników energii

• Próby uniemożliwienia zastosowania odpadów drzewnych jako 

nośników energii
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PRZYCZYNA

Regulacje prawne odnoszące się do 

energetycznego spalania paliw biomasowych

• Ustawa Prawo ochrony środowiska

• Ustawa o odpadach 
• Ustawa Prawo energetyczne

• Ustawa o odnawialnych źródłach energii

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

• Rozporządzenie Ministra Środowiska o standardach emisyjnych …

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych 

drewna energetycznego (projekt)

• Uchwały antysmogowe samorządów wojewódzkich



W Polsce obowiązuje „biało-czarne” podejście do drzewnej 

biomasy paliwowej

• „biała” - biomasa drzewna pochodząca bezpośrednio 

z lasu, nie nosząca śladów przetwarzania;

• „czarna - biomasa drzewna z przemysłu drzewnego 
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W prawie nie wyszczególniono potencjalnych zanieczyszczeń

Nie podano wartości granicznych zawartości zanieczyszczeń w biomasie drzewnej

Efektem tego nawet najmniejsza zawartość potencjalnych 

zanieczyszczeń dyskwalifikuje dany materiał jako biomasę paliwową
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Autorzy tego rozporządzenia pod definicją biomasy rozumieją:

„…produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, 

które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii, i 

następujące rodzaje odpadów: 

1) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa; 

2) odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się 

wytwarzaną energię cieplną; 

3) włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu 

produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a 

wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana; 

4) odpady korka; 

5) odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub 

powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale 

ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z 

budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.”

Rozporządzenie Ministra Środowiska o standardach emisyjnych z instalacji
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/75/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w 

sprawie emisji przemysłowych, (Dz.Urz. UE L 334/17). 

Zapisano w niej, że 

… biomasa (przeznaczona do energetycznego spalania) „oznacza którąkolwiek z 

następujących pozycji: 

produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, 

które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii; 

oraz następujące odpady:

(i) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;

(ii) odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli wytworzone ciepło jest 

odzyskiwane;

(iii) włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z 

produkcji papieru z pulpy, jeżeli odpady te są współspalane w miejscu produkcji, a 

wytworzone ciepło jest odzyskiwane;

(iv) odpady korka;

(v) odpady drewniane, z wyjątkiem odpadów drewnianych mogących zawierać 

chlorowcopochodne związków organicznych lub metale ciężkie wprowadzone w wyniku 

zastosowania środków do konserwacji lub powlekania drewna i które obejmują w 

szczególności takie odpady drewniane pochodzące z prac budowlanych lub rozbiórkowych”.
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Porównanie tego terminu: 

„odpady drzewne”, a nie „odpady drewniane” lub  „odpady drewna 

w innych wersjach językowych dyrektywy 2010/75/EU. 

• w języku angielskim występuje pojęcie „wood waste”, 

• w języku niemieckim „holzabfälle” 

• w języku francuskim „déchets de bois”. 

W każdym przypadku pojęcia te tłumaczymy na język polski jako „odpady drzewne”. 

Termin „odpady drewna” 

• w języku angielskim opisujemy jako „waste wood”, 

• w języku niemieckim jako „restholz” 

• w języku francuskim jako „débris de bois”.



Określenie  odpady drzewne 

a nie jak nieprawidłowo zapisano w rozporządzeniu 

odpady drewna 

pozwala zupełnie inaczej spojrzeć 

na ten zapis
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Określenie odpady drzewne pozwala zaliczyć korę „przemysłową” 

do biomasy paliwowej 
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Rozdział 6.2 Biomasa drzewna

podrozdziału 6.2.2 Produkty uboczne i pozostałości produkcyjne z procesów 

przemysłowego przetwarzania drewna. 

Zapisy te w nowym dokumencie (PN-EN ISO 17225-1:2014-07) mają następujące 

brzmienie:

„Do tej grupy klasyfikowane są produkty uboczne i pozostałości z przemysłu 

drzewnego. Biopaliwa te mogą być chemicznie nieprzetworzone (np. pozostałości z 

korowania, z piłowania lub rozdrabniania, formowania, prasowania)lub mogą to być 

przetworzone chemicznie odpady drzewne z przetwórstwa drewna oraz z produkcji 

płyt i mebli (klejone, malowane, powlekane, lakierowane lub w inny sposób 

przetworzone drewno), o ile nie zawierają metali ciężkich lub związków 

chlorowcoorganicznych w wyniku zastosowania środków do konserwacji i powlekania 

drewna.”

PN-EN ISO 17225-1:2014-07 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy –

Część 1: Wymagania ogólne



Polskie regulacje prawne odnoszące się do odpadów 

drzewnych nie przewidują podziału odpadów na klasy ze 

względu na zawartość zanieczyszczeń

Efekt:

• Problemy z zagospodarowaniem odpadów obciążonych 

nawet niewielką ilością zanieczyszczeń

• Brak możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie stosowania dodatków poprawiających proces 

spalania i minimalizujących problemy z powstawaniem 

popiołów i szlaki

• Problemy z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie odzysku drewna z odpadów i jego potencjalnego 

recyklingu
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Nowe 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

cech jakościowo-wymiarowych 

drewna energetycznego (projekt z dnia 08.01.2019) 

wprowadza także 

szereg nieścisłych i nieprecyzyjnych określeń

11



Wg autorów dokumentu są to: 

„…pozostałości produkcyjne, w tym odpady, będące efektem 

przerobu drewna – powstające w zakładach przerobu czystego 

drewna: trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy 

lub 

pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym brykiety i 

pelety – bez względu na cechy jakościowo wymiarowe;…”. 

Trudno dociec co autorzy tego akapitu mieli na myśli, bowiem 

w tekście brakuje definicji zakładów przerobu czystego drewna
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Projekt Rozporządzenia M.Ś. w sprawie 

szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych 

drewna energetycznego 



Kolejną postacią drewna energetycznego mogą być „… 

odpady czystego drewna poużytkowego, pochodzące w 

szczególności z niezanieczyszczonych palet drewnianych i 

innych niezanieczyszczonych opakowań drewnianych …”. 
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Projekt Rozporządzenia M.Ś. w sprawie 

szczegółowych cech jakościowo-

wymiarowych drewna energetycznego  



Nieprecyzyjne zapisy znaleźć można również w 

uchwałach antysmogowych uchwalonych przez 

samorządy wojewódzkie.

W efekcie ich wymogi są przekładane na przemysłowe 

instalacje energetyczne
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PODSUMOWANIE
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• Nieścisłości i niedomówienia w zapisach aktów prawnych dotyczących 

energetycznego wykorzystania biomasy roślinnej powodują wiele nieporozumień 

w kontaktach przedsiębiorców z urzędnikami służb ochrony środowiska.

• Główną przyczyną nieporozumień jest barak identyfikacji potencjalnych 

zanieczyszczeń w przepisach dotyczących energetycznego spalania biomasy

• System klasyfikacji odpadów drzewnych związanych z zawartością zanieczyszczeń 

oraz powiązany z nim system standardów emisyjnych jest w chwili obecnej 

niezwykle potrzebny

• Instytut Technologii Drewna wraz organizacjami producentów wyrobów 

drzewnych zabiega (bezskutecznie) o takie regulacje od piętnastu lat
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