
Kiedy my budujemy spalarnie, Francuzi się z nich 
wycofują
 

Dziś  w  budowie  jest  sześć  spalarni  w  Polsce  -  w  Białymstoku, 
Bydgoszczy,  Koninie,  Krakowie, Szczecinie i  Poznaniu. Będą kolejne. 
Czy naprawdę zmierzamy z naszymi odpadami w dobrym kierunku?
Spalarnia  Issy  Les  Moulineaux  w  Paryżu  jest  szczytem  techniki,  absolutnym 

absolutem wśród zakładów termicznej obróbki w Europie. Ma dwie linie spalania 

odpadów  o  wydajności  460  tys.  Mg,  do  tego  dochodzi  sortownia.  Śmieci 

zwożone są tutaj nie tylko samochodami, barkami, ale trafiają tu też rurociągiem 

napędzane geotermalnymi wodami z pobliskiej dzielnicy ekologicznej.

Spalarnia Issy Les Moulineaux kosztowała 580 mln euro, mogła kosztować jakieś 

200 mln euro mniej, ale - ze względu na protesty mieszkańców - została wkopana głęboko w ziemię tak, by nie było 

widać komina. Komin spalarnia ma - ale jego wylot jest niemal równo z dachem.

Francuzi odzyskują w Issy surowce wtórne, produkują ciepło i prąd - na tym zarabiają. Prądu produkują jednak śladowe 

ilości, ciepła dużo, jednak nie na tyle dużo, by do spółki zarządzającej spalarniami nie trzeba było dopłacać. Trzeba 

dopłacać nie mało i to rok w rok. Przychody pokrywają nieco mniej niż 2/3 rocznych kosztów (300 z 500 mln euro - wg 

człowieka, który oprowadza zagraniczne delegacje po spalarni).

Poza wyciągiem z konta spalarnia Issy Les Moulineaux robi jednak wrażenie - ma nawet ładną bryłę, obok są fontanny,  

po ścianach pną się pnącza. Problem w tym, że we Francji, gdzie jest obecnie nieco ponad 120 spalarni (najwięcej w 

Europie) - więcej ich nie powstanie, a co starsze będą wygaszane. Francuzi zbuntowali się bowiem przeciwko zakładom 

termicznej  obróbki  śmieci  i  ich  rząd  się  ugiął.  Skąd  bunt?  A  choćby  dlatego,  że  uważają,  że  z  kominów spalarni  

wydobywa się za dużo dioksyn, które są jednymi z najbardziej toksycznych związków. Teraz oficjalna odpadowa linia nad 

Loarą - która zastępuje politykę spalania - to polityka zmniejszania ilości odpadów w ogólnym systemie gospodarowania  

odpadami.

Po co my w ogóle o tym piszemy? Powód jest jeden. Podczas gdy Francuzi wycofują się ze spalarni, w Polsce zakłady  

termicznej przeróbki zaczynamy dopiero budować, także z pomocą francuskich firm.

Obecnie w budowie znajduje się sześć spalarni odpadów komunalnych o łącznej mocy przerobowej ok. 1 mln ton - w 

Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Będą zresztą kolejne.
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