
CO MI OBECNIE PRZESZKADZA W 
PROWADZENIU ZAKŁADU? 

             ANNA GOŚ-PSZCZÓŁKOWSKA –  
 
PREZES ZARZĄDU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.   55. ZJAZD KFDZOM, 18 WRZEŚNIA 2019 R.  



INSTALACJA 
KOMUNALNA 

ZUO w Woli Suchożebrskiej, 

Ul. Sokołowska 2 

08-125 Suchożebry k/ Siedlec 

woj. mazowieckie 



INSTALACJA 
KOMUNALNA 

Instalacja do mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania 
odpadów (MBP) 
przepustowość: 
część mechaniczna dla 20 03 01 – 
50 000 Mg/rok 
część mechaniczna dla selektywnie 
zebranych odpadów – 10 000 
Mg/rok 
część biologiczna – 25 000 Mg/rok 

Instalacja do przetwarzania 

odpadów zielonych  

Przepustowość 1600 Mg/rok 

Instalacja – składowisko odpadów  

Przepustowość: 40 000Mg/rok 

 

INSTALACJA KOMUNALNA – Wola Suchożebrska. 



CO UTRUDNIA PRACĘ ? 



ZMIANY W 
PRZEPISACH 
PRAWA,  
NIESTABILNY 
RYNEK ODPADOWY 

• Radykalne zmiany prawne, jakie mamy za sobą  
i jakie czekają nas w najbliższej przyszłości budzą 
wiele wątpliwości.  

• Niestabilność prawa, nowe wymagania i koszty 
dostosowania się instalacji 

• Wzrosty kosztów przetwarzania, energii, paliwa, 
osobowe, ubezpieczeniowe 

• Likwidacja Regionów i spodziewana „wędrówka” 
odpadów po Polsce 

• Problemy związane z zagospodarowaniem 
odpadów, wytwarzanych w procesach MBP oraz 
odpadów z sortowania 

• Liczne kontrole Instalacji, przeprowadzane przez 
WIOŚ, GIOŚ i NIK 

 



PROBLEM ZE 
ZBYTEM FRAKCJI 
KALORYCZNEJ 

- Niewystarczająca ilość  odbiorców 

- Dynamicznie zmieniające się koszty 
zagospodarowania (tendencja wzrostowa) 

- Rosnące koszty transportu (duże odległości do 
cementowni/spalarni) 

 

 



FRAKCJA 
KALORYCZNA 

01.01.18. – 31.08.18.:        wzrost o  

               18 % 
01.01.19. – 31.08.19.:  

W części mechanicznej instalacji MBP, która składa się z 
sortowani odpadów wyposażonej w system separatorów i 
sita, przebiega rozdział zmieszanych odpadów komunalnych 
na następujące, podstawowe strumienie odpadów:  

• tzw. frakcję nadsitową (odpady o wielkości ponad 80 mm) 
– surowce wtórne, odpady do produkcji paliwa 
alternatywnego (preRDF), balast po sortowaniu (o kodzie 
19 12 12) 

oraz  

• tzw. frakcję podsitową o kodzie 19 12 12 (odpady o 
wielkości 0-80 mm).  

 

FRAKCJA 
PODSITOWA 

01.01.18. – 31.08.18.:         spadek o 

                 3 % 
01.01.19. – 31.08.19.: 



ROSNĄCE KOSZTY 
SKŁADOWANIA 
ODPADÓW I 
OGRANICZENIA W 
SKŁADOWANIU 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 723) - 
radykalna podwyżka stawek opłat za składowanie 
odpadów o kodzie 19 05 99, 19 05 03 i 19 12 12: 

• za 2018 – 140 zł; 

• za 2019 – 170 zł; 

• za 2020 i w latach kolejnych – 270 zł. 

 



SŁABA JAKOŚĆ 
SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI 
ODPADÓW 

- Niska jakość i niewystarczająca ilość odpadów 
segregowanych 

- to w głównej mierze od sposobu jej prowadzenia, 
uzależnione jest to, czy Instalacja Komunalna będzie  
w stanie wytworzyć frakcje odpadów nadające się do 
recyklingu 

- Zbiórka selektywna jest zatem pierwszym etapem 
przygotowania odpadów do recyklingu i optymalne 
funkcjonowanie zarówno tego etapu, tak i samej Instalacji, 
ma istotny wpływ na realizację celów recyklingowych 

 



SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA 
ODPADÓW 

Kod odpadu I-VIII 2018 r. (Mg) I-VIII 2019 r. (Mg) 

15 01 01 741,67 977,60 

15 01 02 4326,13 2679,74 

15 01 06 284,26 1293,08 

15 01 07 1625,14 1907,24 

20 01 40 13,86 1,74 

20 03 07 1646,86 1877,44 

20 01 99 3263,10 3031,70 

20 01 11 45,76 57,44 



NIEMOŻLIWE DO 
UZYSKANIA 
POZIOMY 
RECYKLINGU 

• Od 2020 – 50% przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu odpadów komunlanych 

• Do 2025 – przygotowanie do ponownego użycia i recykling 
odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do 
minimum 55%  

• Do 2030 – przygotowanie do ponownego użycia i recykling 
odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do 
minimum 60%  

• Do 2035 – przygotowanie do ponownego użycia i recykling 
odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do 
minimum 65%  
 
 



BRAK CHĘCI 
SAMORZĄDÓW DO 
WSPÓŁPRACY Z 
INSTALACJAMI 

• Brak akcji edukacyjnych wśród mieszkańców 
objętych systemem zbiórki odpadów; 

• Brak kontroli nad strumieniem odpadów; 

• Kierowanie się ceną a nie jakością usług; 

• Brak współpracy w zakresie profesjonalnego 
określenia rodzaju odpadów, jakości oraz 
prognozowanych ilości; 



NIESTABILNY 
RYNEK 
RECYKLERÓW 

• Dopłaty instalacji recyklerom do odbieranych 
surowców; 

• Brak stabilnych odbiorów ; 

• Rosnące wymagania jakościowe surowców; 

 



 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


