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 Szanowny Panie Burmistrzu! Mieszkańcy Leśna Górnego oraz okolicznych 

miejscowości tj. Pilchowa, Sierakowa, Starego Leśna, Tanowa oraz Siedlic są głęboko 

zaniepokojeni planowaną inwestycją w Leśnie Górnym: budową kompostowni bioodpadów          

w sąsiedztwie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w której będzie 

przerabianych na kompost 40 tysięcy ton! rocznie odpadów organicznych. W sprawie 

planowanej inwestycji, nikt nie spotkał się z mieszkańcami, sprawa jest „załatwiana” po cichu, 

brak jest jakichkolwiek dostępnych informacji dot. budowy kompostowni.  

 Funkcjonujący obecnie w Leśnie Górnym Zakład Odzysku i Składowania Odpadów 

Komunalnych już jest uciążliwy dla mieszkańców pod względem zapachów (odorów), 

robactwa (much i karaluchów), gryzoni oraz problemami z ciśnieniem wody a także ruchu 

samochodów ciężarowych, które przejeżdżają przez wieś. Zwiększenie przerobu odpadów                         

o 40 tysięcy ton rocznie, zwiększy te problemy 40- krotnie! Leśno jest wsią, z budynkami które 

mają po 100 i więcej lat. Nie zostały zbudowane z myślą o ciężkim ruchu aut. Droga nie jest 

przystosowana do zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych. Budynki są usytuowane                  

tuż przy drodze, brak jest jakichkolwiek osłon. Ruch samochodowy spotęguje już teraz będące 

korki na Głębokim i w Pilchowie. Już sam etap budowy będzie uciążliwy pod względem ruchu 

i hałasu.  

Na początku 2022 r. zmieniła się ustawa o odpadach, brak jest w znowelizowanej 

ustawie odrębnego pojęcia „odpad zielony”, wszystkie odpady podlegające kompostowaniu 

podlegają pod pojęcie „bioodpady” a do odpadów „bio” zalicza się wszystkie odpady 

organiczne, w tym resztki jedzenia. Wiąże się to z możliwością kompostowania nie tylko 

odpadów powstałych ze sprzątania parków, placów, cmentarzy itp. ale także innych odpadów 

organicznych. Ponadto brak jest jakichkolwiek przepisów, które określają dopuszczalne normy 

zapachów (odorów), co spowoduje brak możliwości określenia jaki odór jest jeszcze 

dopuszczalny a jaki już nie.  

Mieszkańcy Leśna Górnego jak najbardziej popierają działania proekologiczne, jednak 

nie w swoim sąsiedztwie. Takie inwestycje powinny być jednak planowane z dala od siedzib 

ludzkich, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Działalność 

kompostowni wiąże się nie tylko z uciążliwością zapachową (odorową), zagrożeniem 

robactwem, gryzoniami, a co za tym idzie możliwością przenoszenia chorób zakaźnych ale 

także zagrożeniem zanieczyszczenia wód czy gleby.  

W załączeniu mapka, przedstawiająca inne, możliwe lokalizacje kompostowni,                            

w miejscu w którym jej funkcjonowanie nie będzie uciążliwa dla otoczenia. 

 



Emisja odorów jest nieodłącznym elementem działalności takich jak zagospodarowanie 

odpadów (w szczególności biodegradowanych), oczyszczanie ścieków, hodowla zwierząt,                 

czy rolnictwo. Rodzaj i natężenie emitowanych substancji złowonnych, czyli odorów jest 

zależny m.in.  od stosowanej technologii, materiału oraz warunków atmosferycznych.                      

Część procesów można prowadzić w sposób hermetyczny np. kompostowanie odpadów                         

w zamkniętych reaktorach. Można prowadzić załadunek i rozładunek materiałów                                     

w wentylowanych halach. Niestety nie można całkowicie zniwelować emisji odorów                           

do powietrza ze składowisk odpadów, czy z nawożenia pól uprawnych nawozami naturalnymi 

(gnojowica, gnojówka itp.). Gospodarstwa rolne, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie 

odpadów są inwestycjami strategicznymi i niezbędnymi, więc zakaz prowadzenia działalności 

nie wchodzi tutaj w grę. Potrzebne są inne rozwiązania, a o te w zakresie odorów nie jest 

łatwo… Nawet najprostsze unieszkodliwienie odpadów (przez składowanie) musi być 

poprzedzone ich segregacją i ustabilizowaniem. Procesy tlenowego przetwarzania bioodpadów, 

w tym kompostowania, składają się z kilku etapów: transportu odpadów, składowania, 

sortowania, homogenizacji i strukturyzacji, kompostowania, dojrzewania i konfekcjonowania. 

Etap kluczowy, kompostowanie, złożony jest z fazy mezofilnej, termofilnej, ochładzania                            

i przebudowy oraz dojrzewania. Czas trwania każdej z faz jest uzależniony od warunków 

kompostowania, w tym mieszania i napowietrzania, i może być dosyć długi. 

Na każdym z tych etapów i w czasie każdej z faz kompostowania zachodzi uwalnianie                              

do środowiska substancji niebezpiecznych bądź to zawartych w odpadach, bądź powstających 

w trakcie procesu. Wiele z tych substancji posiada jedynie nieprzyjemny zapach, a część z nich 

jest również toksyczna. W czasie tlenowej (aerobowej) obróbki odpadów, a szczególnie w jej 

fazie gorącej, do atmosfery uwalniane są, ale też spływają do wód i gleby wraz z wodami 

odciekowymi, związki organiczne, należące do różnych grup: węglowodory alifatyczne                           

i aromatyczne oraz ich chlorowcopochodne, kwasy, estry, alkohole, ketony, etery, terpeny, 

fenole, siarczki oraz związki heterocykliczne i nieorganiczne. W literaturze przedmiotu można 

znaleźć informacje o kilkuset związkach chemicznych zidentyfikowanych w czasie badań 

procesu kompostowania. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz powodują uciążliwość odorową, odczuwaną w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych nawet w odległości około kilometra od zakładu przetwórczego. O poziomie 

zagrożenia czy uciążliwości decyduje nie tylko rodzaj emitowanych substancji, ale także ich 

stężenia emisyjne i wielkość emisji. Wielkości te mogą różnić się kilkakrotnie w zależności              

od rodzaju wsadu. W procesie kompostowania uwalniane są zawarte we wsadzie związki                         

i pierwiastki śladowe, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorofenole, 

metale ciężkie, polichlorowane bifenyle (PCB) czy polichlorowcowane dibenzodioksyny                      

i dibenzofurany (PCDD/PCDF). Emisje większości tego typu związków są niewielkie, rzędu 

od kilku do kilkudziesięciu mg/Mg, a najbardziej toksycznych rzędu ng/Mg (dioksyny 1-20 

ng/Mg).. Biorąc pod uwagę jednak ich toksyczność, nie można jednak zapominać o ich 

oddziaływaniu. Na emisję lotnych związków podczas kompostowania duży wpływ wywiera 

temperatura przebiegu procesu. Ze względu na wykładniczą zależność od temperatury, 

gwałtownie rośnie prężność pary nasycenia związków obecnych w kompostowanej masie. 

Wiąże się to z ich łatwiejszym odparowaniem i ze wzrostem stężenia w gazach. Rosną także 

szybkości procesów biodegradacji i następują zmiany w obsadzie mikrobiologicznej. Wzrost 

szybkości degradacji materii organicznej może prowadzić do deficytu tlenu, a to do 

uaktywniania się mikroorganizmów fakultatywnie beztlenowych, co w konsekwencji 

przyczynia się do zmiany kierunku przemian. Tworzą się łatwo lotne, nie w pełni utlenione 

związki, takie jak aldehydy i inne związki karbonylowe, powodujące wzrost uciążliwości 

zapachowej. Zapach gazów odlotowych staje się charakterystyczny dla takich warunków 

procesu. Po części odpowiedzialny za to jest HDMF (4,5-dimetylo-3-hydroksy-2(5H)-furanon), 

jeden z dwu zidentyfikowanych związków, wywołujących wrażenia węchowe, nieobecnych                 



w gazach z kompostowania przebiegającego w niższych temperaturach. Z drugiej strony zbyt 

niskie temperatury kompostowania uniemożliwiają sterylizację kompostu i istotnie spowalniają 

cały proces.  

Poniżej przedstawiamy przykłady i problemy w już istniejących kompostowniach                     

w Polsce: 

1) Kolejna grupa mieszkańców wyszła na ulice, by walczyć o jakość powietrza wokół swoich 

domów. Tym razem protest przeprowadzono w podpoznańskim Suchym Lesie, gdzie 

funkcjonuje m.in. biogazownia i kompostowania. Mieszkańcy mają dość uciążliwych 

zapachów i żądają reakcji. Nie chcą powtórki sytuacji z Gdańska…„Śmierdzący” problem nie 

dotyka jedynie wsi, gdzie dominuje rolnictwo. Taki sam problem pojawia się w miastach i to 

największych miastach Polski. Różne są jedynie źródła zapachów. Na uciążliwość w miastach 

zwykle narzekają mieszkańcy obrzeży, które wraz z rozbudową mieszkaniową zbliżyły się 

zakładów oczyszczania ścieków, czy zagospodarowania odpadów.  

2) W ostatnim czasie najgłośniej słychać mieszkańców Gdańska, których życie utrudnia odór                    

z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Szadółkach. Tamtejsza zewnętrzna kompostownia 

pryzmowa (pryzmy układane na placu, a nie w budynku) została zalana podczas letnich ulew 

powodując powstanie dużych ilości ścieków, których nie dało się szybko oczyścić. Ścieki                       

i przemoczony materiał generują odory, które docierają do samego centrum miasta.  

3) Kolejnym przykładem może być podwarszawskie Radiowo, gdzie również działa 

zewnętrzna kompostownia pryzmowa. Mieszkańcy kilku dzielnic stolicy codziennie zgłaszają, 

że zapach jest nie do wytrzymania, i że konieczna jest modernizacja albo przeniesienie 

kompostowni.  W ostatnich dniach w mediach powrócił także temat biogazowni zlokalizowanej                                            

w podpoznańskim Suchym Lesie. Tutaj mieszkańcy również tracą cierpliwość i wychodzą 

protestować.  

4) Nie widać go, ale od lat jest problemem mieszkańców bydgoskiego osiedla Sierneczek. 

Nieprzyjemny fetor pojawia się w dzień i w nocy, w tygodniu i święta. Mieszkańcy 

protestowali, blokowali także ulicę Fordońską. W odpowiedzi od lat słyszą zapewnienia,                       

że zakład przetwarzający odpady należący do firmy Remondis przejdzie modernizację. Pytanie 

– kiedy?  

5) Mieszkańcy Mirowa i Zawodzia zebrali już ponad 2 tys. podpisów pod protestem przeciwko 

budowie kompostowni.  Listy z podpisami wysłali do miejskiego i wojewódzkiego urzędu, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz parlamentarzystów.  

Przedsiębiorca, który zatrudnia 10 osób w swojej firmie mieszczącej się przy                                              

ul. Wielkopiecowej, twierdzi, że smród wydziela się już z sortowni odpadów firmy Remondis. 

- Już jest taki smród, że musiałem zainstalować klimatyzację, bo nie można było otworzyć 

drzwi - mówi przedsiębiorca. - Cała ulica Wielkopiecowa jest zachlapana od odpadów, które 

wylatują z samochodów. Ulica jest podziurawiona od ciężkich aut, które jeżdżą do sortowni.  

W częstochowski protest włączyli się również miejscy radni. Radna podaje kilka powodów,     

dla których budowa kompostowni to zły pomysł. Pierwszy to usytuowanie kompostowni                          

na terenach pohutniczych, które miasto przeznaczyło pod rozwój inwestycyjny. Drugi to fakt, 

że wydano kilka milionów złotych na składowanie uciążliwych odpadów poza miastem. 

Wreszcie trzeci argument dotyczy zbyt bliskiej odległości kompostowni od ujęcia wód                                

i zabudowań. - Ekspertyza zrobiona przez wodociągi jasno określa, że kompostownia zagraża 

czystości wód, będzie wytwarzać odór, zalęgną się gryzonie.   



 

Remondis zabiega o budowę kompostowni od maja 2012 roku. Pierwotnie miasto nie wyraziło 

zgody na tę inwestycję. Decyzję oparło m.in. na licznych niezgodnościach procesu 

technologicznego zawartego w dokumentacji Remondisu z wymaganiami Ministerstwa 

Środowiska w sprawie przetwarzania odpadów komunalnych. 

Firma odwołała się do SKO, które podważyło tę decyzję i wystąpiło o uzupełnienie 

dokumentów. Inwestor nie określił rodzajów i ilości zanieczyszczeń wynikających                                      

z funkcjonowania instalacji.  

6) Gdańsk- Szadółki: głównym źródłem odoru był dwuhektarowy otwarty plac dojrzewania 

kompostu. Trzeba było go zamknąć pod hermetyczną halą i zbudować kompostownię. 

Wydawało mi się, że to radykalnie poprawi sytuację. Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów ZU 

Gdańsk – Szadółki: nie doceniłem tego, że zanieczyszczenie odpadów kuchennych plastikiem, 

workami foliowymi uniemożliwia prawidłowe jej działanie. Jakość segregacji „u źródła” jest 

fatalna i to powinno przede wszystkim ulec poprawie. kompostownia jedynie w niewielkiej 

części zredukowała potencjał biologiczny odpadów. Do kuchennych resztek są dorzucane 

odpady zielone z miasta, np. kawałki gałęzi, które nie przekompostują się w ciągu paru tygodni. 

Taki odpad, który nie jest kompostem, trafia na kwaterę, jest ugniatany przez specjalną 

maszynę, co w połączeniu z wodą opadową stwarza warunki do dramatycznie dużej produkcji 

gazu. Jeśli chodzi o odczuwalność odorów, kluczowa jest pogoda i kierunek wiatru. Najbardziej 

narażone są dzielnice położone w sąsiedztwie. Gaz czuć już w Dolnym Wrzeszczu, na 

Przymorzu czy Zaspie, ale na razie to jedynie incydenty. Myślę jednak, że będą one coraz 

częstsze. Nawet jeśli ograniczymy ten problem do najbliższych dzielnic, to nadal jest to 

przestrzeń, którą zamieszkują ludzie. Nie da się tam funkcjonować.  Ogólnie przyjmuje się, że 

substancje odorotwórcze powinny być niewyczuwalne w odległości powyżej 500m                                     

od składowiska, a w odległościach 300 -� 500m w kierunkach zgodnych z różą wiatrów: 

tolerowane. W odległościach mniejszych, od 50 do 300 m mogą być określane jako okresowo 

przykre (1). Po zakończonej w 2011 r. kompleksowej modernizacji Zakład Utylizacyjny                      

w Gdańsku (zwany dalej ZU) nie przestał być uciążliwy zapachowo dla otoczenia. Stężenia 

odorów zależne są od sytuacji pogodowej, występują jednak nagminnie. Odory są silnie 

wyczuwalne w odległości do 4km, sięgając do Jasienia, Piecek-Migowa i Górnej Oruni. Odory 

na obszarach położonych w odległości do 2km od Zakładu Utylizacyjnego, są bardzo silnie 

odczuwalne, czasami trudne do zniesienia. Według naszych obserwacji emisja odorów jest 

związana zarówno z gniciem tlenowym odpadów z obszaru związanego z procesami 

technologicznymi zachodzącymi w sortowni i kompostowni, jak i z gniciem beztlenowym 

odpadów składowanych na kwaterach. Po zakończeniu eksploatacji wierzchowina kwatery 

800/2 została przykryta warstwą kompostu przemieszanego z piaskiem i gliną. Warstwa ta jest 

tak cienka, że widoczne są na całym obszarze kwatery fragmenty zdeponowanych tam 

odpadów. Nie jest ona istotną barierą dla powierzchniowej emisji gazu wysypiskowego.                    

Na powierzchni kwatery znajduje się wiele głowic bądź innych elementów instalacji 

biogazowej, wokół których występuje silna, skoncentrowana na niewielkim obszarze, emisja 

gazu wysypiskowego. O występującej takiej emisji świadczą obszary pozbawione 

jakiejkolwiek roślinności, gdyż wydobywający się gaz blokuje dostęp tlenu do korzeniowych 

części roślin. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia na zboczach kwatery. 

Tu również występują strefy pozbawione jakiejkolwiek roślinności bądź z roślinnością 

zredukowaną do najbardziej odpornych traw i porostów. Zgodnie z założeniami projektowymi 

sortownia i kompostownia powinny pracować w podciśnieniu, tzn. cała wentylacja powinna 

działać jako wyciągowa, zaś powietrze z kompostowni i sortowni powinno być kierowane na 

płuczki i biofiltry, które zredukowałyby ilość odorów do minimum. Intensywne zapachy 



pochodzące z okolic tych budynków sugerują, iż rzeczywiste działanie systemu wentylacyjnego 

może rozmijać się z założeniami. Nawet najlepiej zaprojektowana instalacja nie będzie działać 

właściwie, gdy stale otwarta jest większość bram - w takim wypadku instalacja zasysa do 

biofiltrów świeże powietrze przez otwarte bramy, zamiast odorów z hal. Jest to typowa sytuacja 

w ciągu każdego dnia (z wyjątkiem dni kiedy sortownia nie pracuje), kiedy to bramy są stale 

otwarte, a na placu manewrowym nie ma nawet pojedynczego samochodu z odpadami. Stanowi 

to drastyczne naruszenie technologicznych założeń funkcjonowania ZU. 

Inną przyczyną emisji odorów może być niesprawny system biofiltrów, zła kondycja flory 

bakteryjnej odpowiedzialnej za redukcję odorów, niewłaściwa ilość powietrza kierowana                  

do instalacji oczyszczającej. Dodatkowy problem stanowi kompostownia, która nie działa 

prawidłowo — nie tworzy się mało emisyjny kompost w planowanym cyklu 28 dni, co sprawia, 

że słabo przetworzone odpady biologiczne trafiają na plac odkładczy, bo nie ma miejsca w hali 

na dłuższe kompostowanie. Reszta procesu biologicznego (o ile warunki temperaturowe na               

to pozwolą), odbywa się więc na otwartym placu, co powoduje ogromną emisję fetoru. 

 Reasumując, mieszkańcy Leśna Górnego są już zmęczeni ciągłą walką z planowanymi 

inwestycjami w ich miejscowości, które wiążą się tylko z odpadami, ich składowaniem                                

lub przetwarzaniem. Dlaczego nie planuje się tu inwestycji, mających przynieść korzyści                        

dla mieszkańców? Od powstania ZOiSOK,  przez 20 lat gmina nie inwestowała w naszą wioskę. 

Nawet powstanie „pseudo” placu zabaw dla dzieci, wiązało się z kilkuletnim wnioskowaniem 

do gminy, wieloma wizytami w urzędzie oraz spotkaniami z burmistrzem. Do tej pory na nic 

nie ma pieniędzy. Od dwóch lat nie możemy doprosić się doposażenie placu zabaw o jedną! 

huśtawkę. Brak pobocza przy drodze gminnej, brak ścieżki rowerowej, autobus jeżdżący                     

co godzinę…nic nie jest robione, nawet planowane… I teraz przy kolejnej ważnej dla gminy 

inwestycji w Leśnie Górnym przedstawiciele gminy nie mieli potrzeby spotkać się                                         

z mieszkańcami….to jest chyba wystarczający komentarz.  

Mieszkańcy Leśna Górnego nie wyrażają zgody na powstanie kompostowni w ich 

miejscowości, a tym samym na znaczne pogorszenie jakości życia, spowodowane uciążliwą 

działalnością tego typu zakładu, pod żadnymi warunkami.  

 

 

 

 

 


