
Katowice, 12 listopada 2019 r.

Andrzej Krzyśków, proGEO sp. z o.o., Wrocław

Analiza 
potrzeb i możliwości inwestycyjnych na terenie GZM 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi



Ilość odpadów w woj. śląskim

Ilość odpadów w województwie śląskim na podstawie sprawozdania marszałka z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat 2016-2018 
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Ilość osób, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi wynosi 88,9% osób zgodnie z danymi GUS wg stanu

na 31.12.2018 r.



Ilość odpadów w woj. śląskim

Zmiany ilości odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2016-18

ilość osób wg deklaracji o wysokości opłaty 

Nastąpił znaczący wzrost zebranych odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki, 

przy jednoczesnym braku spadku odpadów zmieszanych (resztkowych). 

Wzrost ilości odpadów komunalnych w latach 2018 do 2016 wyniósł 95 tys. Mg



Ilość odpadów w woj. śląskim

Według informacji gminnych poziom recyklingu i ponownego użycia dla papieru,

metalu, tworzywa i szkła (PMTS) nie zrealizowało 6% (10) gmin, ale jedynie 11%

osiągnęło wymagania roku 2020 dla PMTS.

2 gminy nie osiągnęły poziomu recyklingu dla odpadów budowlanych i

rozbiórkowych, a 9 dla ograniczenia deponowania odpadów ulegających

biodegradacji.

W stosunku do nowych wymagań –

50% recyklingu w 2020 r. liczonego od

wszystkich odpadów komunalnych w

2018 r. wg sprawozdania osiągnięto w

województwie poziom 13,8% licząc

PMTS, a z innymi rodzajami odpadów

14,4%. Aby osiągnąć wymagany

poziom należy zwiększyć recykling 3,5

krotnie.



Zakres prac

Dotychczasowe prace

• spotkanie z przedstawicielami gmin, 

• ankietyzacja urzędów gmin,

• spotkanie z przedstawicielami RIPOK’ami,

• spotkania z dostawcami technologii termicznego unieszkodliwiania

• spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego,

• analiza sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(2017 – marszałka dot. 167 gmin, 2018 - 41 gmin z obszaru GZM),

• spotkania Zespołu roboczego,

• opracowanie analizy.

W założeniu przyjęto brak ingerencji w dotychczasowe systemy

gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie przetwarzania przez

przedsiębiorstwa komunalne czy prywatne (RIPOK). Skupiono się na

problemach (które nie wpływają na rynek konkurencyjności) mających

wpływ na opłaty dla mieszkańców, a zgłaszanych równocześnie przez

przedsiębiorców.



Ankietyzacja gmin

Wykres odpowiedzi o obszar współpracy gmin GZM 

(na podstawie ankietyzacji)

Opracowano na podstawie ankietyzacji gmin (odpowiedzi 28 gmin), na zielono odpowiedzi pozytywne



Analiza stanu istniejącego

GZM - RIPOK MBP:

• ALBA Dąbrowa Górnicza

• MPGK Zabrze

• MPGK Katowice

• MPGO Sosnowiec

• ALBA Chorzów

• ŚCR Gliwice

• BM recykling Siemianowice

• KOMART Knurów

• MASTER Tychy

Łączne moce 

przerobowe wg 

WPGO instalacji MBP: 

M-676.700 Mg/rok

B-347.700 Mg/rok



Instalacje termiczne wg WPGO
Zestawienie planowanych instalacji termicznych wg PI WPGO woj. śląskiego

L.p. Lokalizacja Inwestor

Planowane 

moce * 

Mg/rok

Planowany 

rok  wybu-

dowania *

Przewidywany 

koszt * tys. zł
Obecny stan realizacji inwestycji **

1 Chorzów
CEMA ENERGY sp. z o.o. 

43-190 Mikołów, ul. Podleska 33
105 000       2019 270 000          

inwestor posiada decyzję na budowę, 

planowane rozpoczęcie prac budowlanych jesień 

2019

2 Gliwice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. 

z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. Królewskiej Tamy 135

30 000         2020 120 000          

przygotowanie wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej (planowane złożenie wniosku 

lipiec 2019), termin realizacji 30 miesięcy od 

otrzymania decyzji pozwolenia na budowę

3 Katowice
Investeko S.A., 41-600 Świętochłowice, 

Ul. Wojska Polskiego 16G
18 000         2020 45 000            

planowane rozpoczęcie prac II poł. 2020 r. 

(termin budowy dwa lata), brak informacji o 

posiadanych dokumentach

4 Ruda Śląska
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., 

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32
36 000         2020 140 400          

trwa procedura odwołania od wydanej decyzji 

środowiskowej (sprawa w SKO); spółka posiada 

PFU

5 Ruda Śląska
DROGOPOL EKOPARK sp. z o.o., 

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52c
80 000         2020 460 000          

trwa postępowanie administracyjne dla wydania 

decyzji środowiskowej (planowane zakończenie 

III/IV kwartał 2019)

6 Zabrze
FORTUM Zabrze S.A., 

41-800 Zabrze, ul. Wolności 416
70 000         2018 679 000          

zadanie zrealizowane, początek eksploatacji 

wrzesień 2018 r.

339 000       1 714 400       

7 Jastrzębie Zdr.
Energo-EKO I S.A., 44-330 Jastrzębie 

Zdrój, ul. Energetyków 32
100 000       2018 100 000          

w realizacji (wg inwestora zaawansowanie 68%), 

nowa decyzja środowiskowa - listopad 2018, 

trwa procedura uzyskiwania zamiennego 

pozwolenia na budowę, przewidywany termin 

oddania zakładu - II kw. 2020

8 Czestochowa
CzPK sp. z o.o. Sobuczyna, 

42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1
28 000         2020 50 000            etap wstępny - prace przygotowawcze

467 000       1 864 400       

razem teren GZM

łącznie województwo

 ** na podstawie monitoringu realizacji inwestycji Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego [pismo nr dz. OS-PS.7011.19.2019, OS-PS.KW-00163/19 z dn. 26.06.2019 r.]

 * wg Planu Inwestycyjnego WPGO

Proporcjonalnie do liczby ludności na terenie GZM planowane moce – 227,0 tys. Mg



Analiza ilości odpadów kom. - 2018

Analizie poddano 41 sprawozdań (wszystkie gminy z terenu GZM) z

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok

2018 udostępnionych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu

Marszałkowskiego. Należy zaznaczyć, że powyższe sprawozdania

podlegają obecnie weryfikacji przez pracowników Urzędu

Marszałkowskiego, zatem zawarte w nich dane mogą ulec zmianie.

Wg sprawozdań na terenie GZM mieszkało w 2018 r. wg GUS 2.114.005

mieszkańców. Według deklaracji na terenie GZM mieszkało 2.039.833

mieszkańców, co stanowi 96,5% mieszkańców wg GUS.
Prawdopodobnie osoby te mogą unikać opłat - ok. 74,1 tys. osób, przy średniej opłacie na

poziomie 14,50 zł/m-c, daje brak wpływu opłat na poziomie ok. 12,9 mln złotych rocznie w skali

wszystkich gmin z terenu GZM.



Analiza ilości odpadów - 2018

rodzaj odpadów Mg

odpady zmieszane 510 011      

odpady zielone 54 553         

odpady kuchenne 9 676           

odpady wielkogabarytowe 39 791         

odpady niebezpieczne 39                

inne 85 228         

papier 22 392         

tworzywo 20 621         

szkło 30 184         

metale 1 453           

opakowanie zmieszane 42 464         

odpady budowlane i rozb. 56 928         

Ilość odpadów odebranych na terenie 

GZM w 2018 r.



Analiza ilości odpadów - 2018

Rodzaje zbieranych odpadów w PSZOK, %



Analiza ilości odpadów - 2018

Łączne ilości zebranych 

odpadów na terenie GZM 

w 2018 r.

rodzaj odpadów Zebrane PSZOK RAZEM

odpady zmieszane 510 011,23 -               510 011,23 

odpady zielone 54 553,34   13 343,27   67 896,61   

odpady kuchenne 9 675,52     -               9 675,52     

odpady wielkogabarytowe 39 790,85   16 265,74   56 056,59   

odpady niebezpieczne 39,45           527,38         566,83         

inne 85 227,81   2 341,91      87 569,72   

papier 22 392,26   492,23         22 884,49   

tworzywo 20 620,74   744,64         21 365,38   

szkło 30 184,24   372,10         30 556,33   

metale 1 452,92     437,62         1 890,53     

opakowanie zmieszane 42 464,41   -               42 464,41   

RAZEM 816 412,76 34 524,88   850 937,64 

odpady budowlane i rozb. 56 928,29   35 169,91   92 098,20   

ŁĄCZNIE 873 341,05 69 694,79   943 035,84 



Analiza ilości odpadów - 2018

Zebrano w 2018 r. łącznie 943,0 tys. Mg odpadów komunalnych 

(wzrost o 11% w stosunku do szacunków roku 2017)

W przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano łącznie w 2018 r.:

• 402,5 kg odpadów komunalnych (bez OBiR),

• 43,6 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

• łącznie 446,1 kg odpadów komunalnych

Zgodnie z założeniami WPGO [tab. 7.2-5] w 2018 r. wskaźnik wytwarzania

odpadów komunalnych powinien wynosić 346,8 kg/os. (22,7 kg/os OBiR).

Wytwarzanych jest o 14,4% więcej odpadów komunalnych niż

zakładano w WPGO, czyli o ponad 106 tys. Mg na terenie GZM.

Stanowi to wartość niedoszacowania w WPGO mocy przerobowych

instalacji MBP, instalacji termicznych i składowisk.



Analiza ilości odpadów - 2018

Recyklingowi poddano 137,5 tys. Mg surowców, w tym:

• 46,1 tys. Mg papieru,

• 25,9 tys. Mg tworzyw,

• 37,0 tys. Mg szkła,

• 28,0 tys. Mg metali,

• 0,5 tys. Mg wielomateriałowych.

Ilość odpadów przekazanych do recyklingu z punktów skupu, wyniosła 36,5

tys. Mg i stanowi 26,5% odpadów poddanych recyklingowi.

Łączna ilość zebranych odpadów PTSM wyniosła 76,7 tys. Mg, a ze

zmieszanymi odpadami opakowaniowymi 119,2 tys. Mg, co jest wartością

niższą od ilości odpadów poddanych recyklingowi. Recyklingowi poddano o

20% więcej odpadów tworzywa i szkła niż zebrano, 2 razy więcej papieru i

14 razy więcej metali niż zebrano.



Analiza ilości odpadów - 2018

Średni wskaźnik recyklingu wyniósł dla terenu GZM 42,3%. Większość

gmin obliczała wskaźnik w stosunku do ilości osób podanych w

deklaracjach. Dla ludności zgodnie z GUS, średni wskaźnik recyklingu

obniżyłby się do 40,8%. Natomiast biorąc dodatkowo pod uwagę

rzeczywistą ilość odpadów wytwarzanych (a nie wskaźnik 352 kg/os)

wskaźnik spadłby do 36,5% (26,8% bez punktów skupu).

Obliczenia poziomu recyklingu w skali GZM

ilość zebranych odpadów komunalnych w 2018 r., łącznie z PSZOK, Mg 850 938             

ilość PTSM, Mg (ilość osób wg deklaracji, ilość odpadów 352kg/Mk) 325 329             

ilość poddana recyklingowi w 2018, Mg 137 614             

wskaźnik recyklingu (PTSM), % (wymagane 2018-30%, 2019-40%, 2020-50%) 42,3%

brakująca ilość do osiągnięcia poziomu 50% PTSM w 2020 r., Mg 25 050               

wymagana ilość odpadów poddanych recyklingowi (nowelizacja ustawy, 50%) 425 469             

osiągnięty w 2018 r.wskaźnik recyklingu wg znowelizowanej ustawy, % 16,2%

ilość zebranych odpadów zielonych i kuchennych 77 572               

łączny wskaźnik recyklingu wg znowelizowanej ustawy z bioodpadami, % 25,3%

brakująca ilość do osiągnięcia poziomu 50% OKZ 210 282             

wysokość kary, zł/Mg (270zł/Mg) 56 776 228       

wysokość kary w przeliczeniu na osobę na rok (wg deklaracji), zł/Mk 27,83                 



Analiza ilości odpadów - 2018

Poziomy recyklingu wymagane i osiągnięte w skali GZM



Analiza ilości odpadów - 2018

Zwiększenie poziomu recyklingu będzie możliwe np.

poprzez:

• usprawnianie systemów zbiórki selektywnej

(w zakresie ilości i czystości zbiórki),

• zwiększenie zbiórki i przetwarzanie bioodpadów

(w tym w przydomowych kompostownikach),

• zwiększenie zbiórki i poddanie recyklingowi surowców

wtórnych (w tym automatyzacja linii sortowniczych),

szacowanej o max. 13% (licząc 75% recykling PTSM),

• działania zmierzające do poddania recyklingowi

(uznania) popiołów, które są zbierane selektywnie na

terenie wielu gmin z terenu GZM.



Analiza ilości odpadów - 2018

Biorąc pod uwagę łączną masę zebranych odpadów komunalnych na

terenie GZM w 2018 r. wg sprawozdań 943,0 tys. Mg ilość odpadów, które

mogą być poddane procesom termicznym (30% odpadów

komunalnych) wynosi 282,9 tys. Mg.

Po odjęciu (proporcjonalnie do skali województwa) funkcjonującej instalacji

FORTUM ilość ta wyniesie 248,9 tys. Mg.

Wg raportu dotyczącego szarej strefy w Polsce, rzeczywista ilość odpadów

jest o 25% wyższa od zbieranych i docelowo w roku 2030 będzie o 50%

wyższa od danych za 2018 r.

Ilość odpadów komunalnych poddawana procesom termicznym może

więc wzrosnąć do 354-424 tys. Mg (30% wytwarzanych bez innych

odpadów np. osadów ściekowych).



Analiza ilości odpadów - 2018

Spalanie ma służyć oprócz unieszkodliwiania odpadów, które nie da się

odzyskać także:

• produkcji energii elektr., ciepła i chłodu na potrzeby komunalne

(elektrociepłownie),

• zabezpieczyć gminy przed awariami lub niewydolnością systemu

gospodarki odpadami

• zahamować radykalny wzrost cen.

Należy uwzględnić także zapotrzebowanie na termiczne unieszkodliwianie

osadów ściekowych (55,5 tys. Mg osadu uwodnionego przy zastosowaniu

pieca fluidalnego lub 11,1 tys. Mg w przeliczeniu na suchą masę przy piecu

rusztowym).



Analiza ilości odpadów - 2018



Analiza ilości odpadów - 2018

W 2018 r. gminy zebrały 9,7 tys. Mg odpadów kuchennych i 67,9 tys. Mg

odpadów zielonych (w tym 13,3 tys. w PSZOK’ach) – łącznie ok. 37kg/os.

Odpady kuchenne zbierało niespełna połowę gmin. Oznacza to, że w

najbliższych latach, zgodnie z wymaganiami przepisów, nastąpić może

wzrost ich ilości. Z uwagi na większą uciążliwość (zapachową) odpadów

kuchennych niż zielonych nastąpi potrzeba hermetyzacji instalacji do

biologicznego przetwarzania bioodpadów. W pierwszej kolejności należy

wziąć pod uwagę możliwość budowy instalacji fermentacji. Deponowaniu

poddano łącznie 5,1% odpadów biodegradowalnych w stosunku do

wytworzonych w 1995 r. (3 gminy miały poziom pow. 35%).

Według sprawozdań poddano recyklingowi 89-100% odpadów

budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem jednej gminy (38%).

Należy stwierdzić, że w recyklingu odpadów budowlanych i ograniczaniu

deponowania odpadów biodegradowalnych nie ma zagrożeń i zdecydowana

większość gmin z terenu GZM radzi sobie z osiąganiem wymaganych

wskaźników, więc nie ma potrzeby podejmowania działań w skali GZM.



Analiza ilości odpadów - 2018

Zebrano bardzo duże ilości odpadów wielkogabarytowych – 56,1 tys. Mg

(27 kg/os), w tym 16,3 tys. Mg w PSZOK’ach. Duża część tych odpadów

powinna trafiać (po wybraniu surowców) do termicznego przekształcenia.

Brak jest specjalistycznych instalacji przetwarzania odpadów

wielkogabarytowych. Odpady te mają wysoką podatność na samozapłony.

Należy pamiętać, że wysokie koszty przetwarzania (szacowane na ponad

1000 zł/Mg) zwiększają opłatę dla mieszkańców za gospodarowanie

odpadami. Należy zastanowić się nad wspólnym systemem zbierania,

przetwarzania oraz termicznego unieszkodliwiania pozostałości po

przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych na terenie GZM.

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych, wg sprawozdań, wyniosła

łącznie 567 ton, z czego w PSZOK’ach zebrano 93% tych odpadów. Były to

głównie ZSSE, lekarstwa, baterie. Z uwagi na stosunkowo małą ilość

odpadów niebezpiecznych (48,4% odpadów niebezpiecznych stanowi ZSEE

200135*) można domniemywać, że znajdują się one poza

sprawozdawczością.



Analiza ilości odpadów - 2018

Na terenie GZM wg sprawozdań w 2018 r. zebrano 712,4 Mg zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZSEE (200135* i 200136), z

czego 38,5% stanowiły odpady niebezpieczne. W przeliczeniu na 1

mieszkańca zebrano 0,34 kg ZSEE. 88,5% odpadów ZSEE zebrano w

PSZOK’ach. Istnieje potrzeba wdrożenia bardziej efektywnych systemów

zbiórki, w tym także kampanii edukacyjnej na terenie GZM.

fot. proGEO

Należy pamiętać o niewielkiej ilości zbieranych odpadów odzieży, której

konieczność selektywnego zbierania nastąpi od 1.01.2025 r. Dzisiaj ceny

przyjęcia tych odpadów w instalacjach MBP w Polsce kształtują się na

wysokim poziomie (nawet 2000 zł/Mg). Po wdrożeniu selektywnej zbiórki

może wystąpić problem z ich zagospodarowaniem. Rolą GZM mogłoby być

edukacja, wdrożenie systemu zbierania i współpraca z podmiotami

odbierającymi (recyklerami).



Ilość odpadów

Raport powstał w wyniku

porozumienia z Ministerstwem

Finansów i Krajową Administracją

Skarbową (partnerzy merytoryczni:

Know-How Hub Centrum Transferu

Wiedzy, Polski Instytut Ekonomiczny i

Bank Gospodarstwa Krajowego).



Ilość odpadów

Według ostrożnych szacunków, poza ewidencją odpadów może znajdować

się ok. 3 mln Mg odpadów. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w

kraju wynosi 15 mln Mg rocznie. Autorzy raportu szacują ilość

wytwarzanych w Polsce odpadów w 2030 r. na 18 mln Mg rocznie.

Z punktu widzenia wydolności instalacji sortowania, przetwarzania i

recyklingu odpadów w raporcie stwierdzono, że w Polsce występują

niedobory odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby zapewnić

zagospodarowanie wszystkich frakcji odpadów. Niewystarczająca jest ilość

instalacji do:

• sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej,

• instalacji termicznego przekształcania odpadów,

• instalacji recyklingowych niektórych surowców wtórnych.

Głównymi powodami jest brak zachęt ze strony organów państwowych i

samorządowych oraz odpowiednich warunków prawnych i

infrastrukturalnych do tworzenia tego typu instalacji. Zwrócono uwagę na

brak gwarancji strumienia odpadów i brak stałych stawek zbytu na

pozyskany surowiec, przy czasochłonnych i kapitałochłonnych inwestycjach.



Ilość odpadów

Autorzy zwrócili uwagę na:

• nieadekwatny sposób finansowania gospodarki odpadami,

• problemy z egzekucją opłaty (w tym koszty jej pobierania, ustalania),

• zaniżanie opłaty przez gminy z przyczyn politycznych,

• brak adekwatnej do potrzeb opłaty ze strony producentów,

• brak dodatkowego wsparcia ze strony władzy centralnej,

• krótkie kontrakty na odbiór odpadów,

• legalna działalność podmiotów branży odpadowej staje się momentami

nieopłacalna, z uwagi na mi.in. ryzyko inwestycyjne.

Dążąc do obniżania cen, kupujemy tanią, lecz nieefektywną lub wręcz

niebezpieczną pod względem środowiskowym usługę, jednocześnie

przyczyniając się do efektu „wypychania” z rynku kontrahentów, którzy

spełniają odpowiednie wymogi i działają w legalnej strefie gospodarki.

Z podstawowych rekomendacji należy wymienić konieczność wprowadzenia

nowego modelu finansowania branży odpadowej, opartego na rozszerzonej

odpowiedzialności producenta (ROP).



Ilość odpadów

Brak jest w kraju szeroko zakrojonych planów infrastrukturalnych, które

uniemożliwiają rozwój branży. Dobrym rozwiązaniem mogłyby być

instalacje współspalające odpady w celach odzyskania energii. Związane

jest to również z problemami energetycznymi w Polsce (ze względu na

przestarzałą infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą).

Zwrócono uwagę na problem zagospodarowania frakcji kalorycznej.

Określono moce przerobowe istniejących cementowni 1,1 mln Mg rocznie

(max 1,5 mln Mg rocznie) i <1 mln Mg rocznie spalarni.

Szacując ilość wytwarzanych w Polsce odpadów w 2030 r. na 18 mln Mg,

przy uwzględnieniu wymaganych poziomów recyklingu (65%) do

zagospodarowania pozostanie ok. 6 mln Mg rocznie, co powoduje

konieczność zaplanowania nowych instalacji (po odjęciu istniejących

cementowni i spalarni), które będą w stanie zagospodarować około 4 mln

Mg rocznie. Przy wydajności 100-200 tys. Mg rocznie powinno powstać

około 30 nowych instalacji, które mogłyby dostarczać energię cieplną

(zwłaszcza ta, gdzie potrzebna jest modernizacja źródeł ciepła).

Brak mocy przerobowych instalacji termicznych, może powodować

„aktywizację szarej strefy i nielegalne pozbywanie się lub nawet podpalanie

zmagazynowanych odpadów”.



Konsekwencje zmiany przepisów

Ustawa wprowadziła znaczące zmiany mające wpływ na funkcjonowanie RIPOK.

Wprowadzono nowe definicje np. „zmieszane odpady komunalne” zastąpiono

określeniem „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”, odpady zielone

stanowią „bioodpady stanowiące odpady komunalne”, natomiast RIPOK zastąpi

„instalacja komunalna”. Wprowadzono listę odpadów niepalnych.

Zniesiono ryczałty, wprowadzono do systemu kompostowniki przydomowe,

wyeliminowano wspólne miejsca gromadzenia (wyłącznie „u źródła”), zmiany

w sprawozdawczości, zmiany uchwał przez gminy.

Wprowadzono zmianę sposobu liczenia poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych (bez OBiR) w wysokości co najmniej:

50% wagowo za 2020 r. i w latach następnych,

55% wagowo za 2025 r. i w latach następnych,

60% wagowo za 2030 r. i w latach następnych,

65% wagowo za 2035 r. i w latach następnych.

Jest to znacząca zmiana w stosunku do poziomów wymaganych obecnie.

Dotychczas wymagane było osiągnięcie docelowe poziomu 50% sumy papieru,

tworzyw, szkła i metali (PTSM), oznacza to konieczność zwiększenia recyklingu z

poziomu obecnych 13-16% do 50%.



Spotkanie z RIPOK

✓ problemy z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej (podnoszenie wymagań

przez cementownie, bardzo wysokie ceny odbioru ok. 500 zł za tonę), przy

jednoczesnym skróceniu czasu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz

radykalnym wzroście opłaty za składowanie. Elementy te mają wpływ na cenę

przyjęcia odpadów do przetwarzania. Koszty przekładają się na zwiększenie

opłaty dla mieszkańców,

✓ produkcja odpadów kalorycznych (w tym stabilizatu) w obecnych na spotkaniu

instalacjach MBP wynosi ok. 42% przyjmowanych odpadów,

✓ wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili potrzebę współpracy w zakresie

uruchomienia zakładów termicznego przekształcania oraz potrzebę dyskusji z

ciepłowniami,

✓ duży problem związany jest z brakiem wolnych pojemności składowisk,

nieliczni posiadający obiekty (lub możliwości rozbudowy) ograniczają ilości

przyjmowanych odpadów, wykorzystując obiekty na własne potrzeby, a okres ich

funkcjonowania jest krótki (do kilku lat), a proces inwestycyjny długi,

✓ zwrócono uwagę na konieczność deponowania, oprócz balastu i stabilizatu, także

odpadów z przemysłu i sektora budowlanego, których są znaczne ilości,

✓ bezwzględnie należy przeanalizować w WPGO te ilości i zweryfikować ilość

instalacji (rozpatrzyć możliwość uwzględnienia nowych instalacji, które nie

zostały ujęte w PI WPGO),



Wzrost kosztów na RIPOK

W ostatnich latach nastąpił wzrost kosztów przetwarzania odpadów z uwagi na:

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów kalorycznych,

- wzrost opłaty za składowanie odpadów,

- dostosowanie do nowych przepisów (zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, nowe 

przepisy p.poż.),

- dostosowanie instalacji do wymogów BAT,

- wzrost kosztów energii, paliwa, kosztów osobowych,

- brak wzrostu cen za sprzedaż surowców,

- zmniejszenie możliwości sprzedaży niektórych surowców (np. folie).

- brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta i bardzo niskie dopłaty do 

wysegregowanych surowców,

- słaba jakość selektywnie zbieranych odpadów.

Wzrost kosztów przetwarzania odpadów 

komunalnych w latach 2014-2019 [%]

Przykładowy wzrost cen odbioru 

frakcji kalorycznej



Spotkanie zespołu roboczego

Zidentyfikowano główne problemy występujące na obszarze GZM 

(potrzeby współpracy pod nadzorem GZM):

• zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych z uwagi na

wymagane poziomy,

• przygotowanie się do konieczności przetwarzania zwiększonych ilości

bioodpadów,

• rozwiązanie problemu brakujących wolnych pojemności składowisk

odpadów,

• rozwiązanie problemu postępowania z wydzielonymi frakcjami

kalorycznymi – budowa instalacji termicznych (spalarnia, ciepłownia),

• działania na poziomie gmin – współpraca przy odbiorze wybranych

odpadów (niebezpiecznych) z PSZOK, stworzenie aplikacji o

gospodarce odpadami, a także poprowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej.



Podsumowanie
• Ilość odpadów komunalnych, które mogą być poddane procesom termicznym na

terenie GZM (30% odpadów komunalnych) wynosi 283 tys. Mg. Uwzględniając

prognozowany wzrost (oprac. „Szara strefa”) ilość może wzrosnąć do 354-424

tys. Mg/rok odpadów komunalnych. Rekomenduje się uwzględnienie osadów

ściekowych przy termicznym unieszkodliwianiu odpadów.

• Według sprawozdań poddano recyklingowi 89-100% odpadów budowlanych i

rozbiórkowych, nie ma więc potrzeby podejmowania działań w skali GZM.

Poziom recyklingu jest bardzo niski w stosunku do nowych wymagań przepisów

prawnych.

• Należy wspomagać działania zmierzające do rozbudowy składowisk (z uwagi

na brak wolnych mocy przerobowych) oraz nowoczesnych, hermetycznych

instalacji do przetwarzania bioodpadów, w tym kuchennych (a zwłaszcza

instalacji fermentacji).

• Analiza wykazała konieczność podjęcia działań w zakresie kampanii

informacyjnej, organizacji systemu zbierania i skierowania do przetwarzania dla

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, odpadów niebezpiecznych oraz odzieży i tekstyliów.


