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Ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów dla Samo-
rządu Bielska-Białej. Wybudowanie i utrzymanie nowoczesnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pozwoli-
ło miastu i okolicznym gminom na prowadzenie właściwego 
sposobu zagospodarowania odpadów powstających w rejo-
nie Bielska-Białej. Wzrost wymagań prawnych w zakresie go-
spodarowania odpadami skłania do podejmowania dalszych 
działań usprawniających funkcjonujący system gospodarki 
odpadami. Z tego powodu ochrona środowiska będzie sta-
nowić również priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu 
elektrociepłowni wykorzystującej energię z odpadów powsta-
jących w Bielsku-Białej i okolicy. Obiekt wyposażony będzie 
w instalację oczyszczania spalin wychwytującą i unieszko-
dliwiającą zanieczyszczenia i toksyczne związki. Emisja za-
nieczyszczeń w spalinach będzie na minimalnym poziomie, 
o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standar-
dów emisyjnych z instalacji. Spaliny będą przez cały czas 
monitorowane przez system analizatorów spalin, a wyniki 
pomiarów będą na bieżąco podawane do publicznej wiado-
mości oraz organów ochrony środowiska. 

Krajowe doświadczenia wskazują, że gminne systemy gospo-
darowania odpadami komunalnymi wyposażone w instalacje 
do termicznego przekształcania, zapewniają niższe stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami, ponoszonych przez 
mieszkańców.

Wprowadzenie
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega ciągłym zmianom, 
które bezpośrednio wpływają na dalsze postępowanie z odpadami komunalnymi.

Uchwalone w 2019 roku dwie istotne nowelizacje przepisów dotyczących gospodarowania odpadami:

wprowadziły bardzo istotne zmiany, wymagające modernizacji istniejących systemów zagospodarowania 
odpadów w polskich gminach. Zmiany te nałożyły się dodatkowo na wcześniejsze, istotne zmiany systemowe   
z  roku 2018. 

Stale wzrasta wielkość strumienia odpadów komunalnych generowanych w Polsce, a wskaźniki nagroma-
dzenia odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zbliżają się systematycznie do średniej europejskiej. Taka 
sytuacja również ma miejsce na obsługiwanym przez ZGO S.A. terenie. Z roku na rok ilość odpadów wzrasta.

Również embargo na przyjmowanie odpadów z Unii 
Europejskiej przez chiński rynek recyklingu uwi-
doczniło znaczące niedobory ilościowe w zakresie 
możliwości przerobowych instalacji do recyklingu 
odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych  
tj. niskiej jakości tworzyw sztucznych (np. folia). Cała 
ta sytuacja powoduje permanentny wzrost kosztów 
zagospodarowania odpadów, którego konsekwencją 
jest wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów.

O ile Miasto Bielsko-Biała tworząc system gospo-
darki odpadami oparty na budowie kompleksowe-
go systemu gospodarki odpadami rozwiązywało 
problem zagospodarowania strumienia odpadów 
komunalnych powstających na jego terenie, o tyle 
powyższe zmiany prawne generują potrzebę uzu-
pełnienia systemu o kolejny element jakim jest ter-
miczne unieszkodliwianie odpadów nie nadających 
się do recyklingu.

Miasto Bielsko-Biała postanowiło zainicjować dzia-
łania związane z możliwością budowy instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów, wraz z plano-
wanym wdrożeniem konsultacji społecznych, które 
muszą poprzedzać realizację projektu.

ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579)

Rozwój sytuacji związanej  
z gospodarką odpadami  

komunalnymi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ogółem przyjęte do ZGO (Mg) 70 895 62 707 69 834 87 420 88 753 89 434 102 464 112 956 114 464

wzrost/spadek -11,55 % + 11,37 % + 25,18 % + 1,52 % + 0,77 % + 14,57 % + 10,24 % + 1,34 %

RAZEM                                  Ilość odpadów dostarczonych do ZGO S.A. w 2019 r. odnosząc do 2011 r. wzrosła o: 61,46 %
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System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bielsku-Białej i okolicznych gminach funkcjonuje w oparciu o ustawę 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jak też w oparciu o zapisy o akt prawa lokalne-
go – Uchwałę nr VII/129/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie przez Miasto Bielsko-Biała umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Bielsko-Biała , a Zakładem Gospodarki Odpadami  
Spółką Akcyjną oraz w oparciu o zapisy porozumień międzygminnych z dnia 3.11.2009 r.

Balast: odpady po procesach mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania odpadów, nie 
nadające się do dalszego odzysku, do tej pory 
kierowane na składowisko odpadów. W przy-
szłości większość balastu będzie kierowana do 
termicznego przekształcenie, co umożliwi odzy-
skanie energii zawartej w tych odpadach.

RDF: paliwo alternatywne – odpady frakcji 
wysokokalorycznej, wydzielane i konfekcjono-
wane w trakcie mechanicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, kierowane do termicz-
nego przekształcania.

Stabilizat: ustabilizowane biologiczne odpa-
dy frakcji ulegającej biodegradacji, kierowane  
na składowisko. Uziarnienie tej frakcji wynosi 
od ok. 20 do ok. 80mm. Stabilizat nie ulega dal-
szym niekorzystnym przemianom biologicznym 
w czasie składowania.

Istniejący system  
gospodarowania odpadami  

w Bielsku-Białej

Wielkogabarytowe

Stacja demontażu odpadów WG Sortownia

Składowisko

Sortownia szkła

Surowce
wtórne

Surowce
wtórneRDF Kompost

BIO

Balast Stabilizat Balast Surowce
wtórne RDF Balast Balast

Instalacja do kompostowania 
i stabilizacji tlenowej

zielone metale 
i tworzywa sztuczne papier

niesegregowane

szkło

pozostałości 
po segregowaniu

Schemat obecnego obiegu odpadów komunalnych  
w Bielsku-Białej
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Zakład zagospodarowania odpadów w Bielsku-Bia-
łej, oddany do użytku w maju 2012 r. zagospodaro-
wuje odpady z obszaru zamieszkałego przez około 
270 tys. mieszkańców. Zakład ten przetwarza odpa-
dy, odzyskuje surowce wtórne oraz unieszkodliwia 
na składowisku pozostałości poprocesowe.  
W skład Zakładu wchodzą następujące instalacje:

Zmiany prawne i rynkowe w istniejącym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi spowodowały 
wystąpienie niedoborów ilościowych i jakościowych 
(niedostateczna ilość instalacji) w sposobie prze-
twarzania odpadów.

Znaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów,  
w powiązaniu z brakiem mocy przerobowych 
zakładów recyklingu w Polsce powoduje koniecz-
ność znalezienia rozwiązań pozwalających na ich 
zagospodarowanie.

lp. nazwa wydajność [Mg/rok]

1 Sortownia – instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych oraz odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny, w tym szkła opakowaniowego 70 000,00

2 Instalacja do kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji 28 000,00

3 Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 5 000,00

4 Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych pochodzenia komunalnego 25 000,00

5 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie dotyczy

Moce przerobowe  
instalacji komunalnych w Bielsku-Białej

Zmiany w systemie  
gospodarki odpadami
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Rozwój rocznego wskaźnika nagromadzenia odpadów w Bielsku-Białej [ton/mieszkańca]
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Europejska hierarchia postępowania z odpadami

Termiczne
przekształcanie
odpadów

Termiczne
przekształcanie
odpadów

zapobieganie

przygotowanie  
do ponownego użycia

recykling

inne procesy odzysku

unieszkodliwianie

Termiczne
przekształcanie
odpadów

Termiczne
przekształcanie
odpadów

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami oparte-
są na europejskiej hierarchii postępowania z odpadami, 
wymagającej, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów 
i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów  
w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać je od-
zyskowi. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 
możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany uniesz-
kodliwiać.

aspekt 
prawny
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Istotnym wyzwaniem w zakresie gospodarowania od-
padami komunalnymi w Kraju jest sukcesywne wpro-
wadzanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, za-
stępującej dotychczasowe tzw. linearne podejście do 
zarządzania surowcami. Zasady GOZ obligują podmioty 
zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunal-
nych do zwiększenia efektywności prowadzonych dzia-
łań w taki sposób, aby możliwie największą, racjonalnie 
uzasadnioną ilość odpadów przywrócić do ponownego 
wykorzystania, zapewniając tym samym zastąpienie 
nimi surowców pierwotnych w procesach produkcyj-
nych.

aspekt 
prawny
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Rozwój wymaganych poziomów recyklingu w PolsceEwolucja opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku

Realizacja postanowień prawa krajowego i wspólnotowego wymaga znacznej 
efektywności instalacji służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych,  
w szczególności zbieranych  w sposób selektywny oraz odzyskanych z odpadów 
zmieszanych. W tym celu uchwalony został przez Sejm wzrost wymagań  
w zakresie osiąganych poziomów recyklingu. 

W związku z tym pozostałości po przetworzeniu odpadów, których nie można 
poddać recyklingowi powinny trafić w pierwszej kolejności do odzysku termicz-
nego (energii i ciepła).

Wprowadzone zmiany wysokości opłat za umieszczenie odpadów na składowi-
sku doprowadziły do 250- procentowego wzrostu kosztów składowania odpadów,  
stanowiących pozostałość po procesach przetwarzania odpadów komunalnych

aspekt 
prawny
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Zmiany prawne i rynkowe, które wystąpiły w czasie ostatnich dwóch lat w Polsce spowodowały przedefiniowanie założeń 
dotyczących systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku analiz przeprowadzonych przez władze samorządowe Bielska-Białej oraz ZGO S.A. stwierdzono, że koszty 
przetwarzania odpadów komunalnych w instalacjach zarządzanych przez ZGO S.A. będą w najbliższym czasie wzrastały. 
Wzrost tych kosztów spowodowany będzie przede wszystkim przez czynniki zewnętrzne, niezależne od samorządu oraz 
Zakładu Gospodarki Odpadami, a wynikające z wdrożonych zmian legislacyjnych.

Końcowy element przetwarzania odpadów komunalnych w Bielsku-Białej stanowi składowanie odpadów poproceso-
wych. Główną przyczyną wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów komunalnych jest wzrost opłaty za umieszczanie 
odpadów na składowisku – tzw. „opłaty marszałkowskiej”, zakaz składowania frakcji kalorycznej przy braku instalacji 
termicznego przekształcania odpadów. Najbliższa instalacja termicznego przekształcania odpadów posiadająca możli-
wości odbioru znajduje się ok. 400 km od ZGO S.A.

W przeciągu kilku najbliższych lat wyczerpaniu ulegnie pojemność składowiska odpadów poprocesowych w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami, co spowodować może kolejny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ze względu na ko-
nieczność ich wywożenia na odległe instalacje.

Brak popytu na surowce wtórne, w szczególności niskiej jakości tworzywa sztuczne (jak folie, opakowania po chemii 
gospodarczej), i ostatnio makulatury, powoduje narastanie zapasów magazynowych tych odpadów i konieczność ich 
odpłatnego przekazywania do odzysku/unieszkodliwiania.

Wzrost wymagań stawianych przez odbierających paliwa alternatywne (RDF) produkowane z odpadów komunalnych 
oraz rosnące koszty odbierania tych paliw przez cementownie powodują również wzrost kosztów zagospodarowania.

Zdiagnozowane problemy
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Przeprowadzone analizy wskazały, że zahamowanie tendencji wzrostowej cen przetwarza-
nia odpadów komunalnych możliwe będzie dzięki termicznemu przekształcaniu frakcji po-
procesowych, powstających w Zakładzie Gospodarki Odpadami.

Pozostałości po termicznym przekształceniu frakcji poprocesowej mogą być zagospodaro-
wane lub składowane lecz ze znacznie niższą opłatą za korzystanie ze środowiska. 

Produkty termicznego przekształcenia odpadów poprocesowych - energia elektryczna i ener-
gia cieplna – są łatwo zbywalne i stanowią w ok. 50% energię odnawialną. Paliwo pochodzą-
ce z odpadów zastępuje energię produkowaną z paliw kopalnych, a emisja zanieczyszczeń 
do powietrza jest ok. 10 krotnie niższa. Powstający żużel może być wykorzystywany do pro-
dukcji kruszyw syntetycznych, umożliwiając oszczędność kopalin pierwotnych. Przychody 
ze sprzedaży tych produktów wpływają w sposób znaczący na efektywność finansową go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów stanowić będzie uzupełnienie systemu za-
opatrzenia miasta w ciepło i prąd, zapewniając redukcję kosztów produkcji energii cieplnej 
oraz samowystarczalność energetyczną wszystkich budynków administracji samorządo-
wej: użyteczności publicznej oraz szkół.

Termiczne wykorzystanie frakcji poprocesowych jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, 
co znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie przetwarzania odpadów  
w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Procesy przetwarzania odpadów w źródła energii mogą odegrać istotną rolę w przechodzeniu na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, o ile stosuje się unijną hierarchię postępowania z odpadami jako zasadę przewodnią 
oraz o ile dokonywane wybory nie uniemożliwiają osiągania wyższych wskaźników w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, ich wykorzystywania i recyklingu. Jest to niezbędne w celu zapewnienia pełnego po-
tencjału gospodarki o obiegu zamkniętym – zarówno środowiskowego, jak i ekonomicznego oraz aby wzmoc-
nić pozycję lidera jaką zajmuje Europa w sektorze zielonych technologii. Co więcej, wyłącznie przestrzeganie 
hierarchii postępowania z odpadami może zmaksymalizować – w kontekście produkcji energii z odpadów 
– wkład gospodarki o obiegu zamkniętym w dekarbonizację, zgodnie ze strategią unii energetycznej i z poro-
zumieniem paryskim.

Proponowane rozwiązanie
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Na terenie Polski funkcjonują już nowoczesne instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Przykładowe wzorcowe lokalizacje spalarni w Polsce

Kraków
wydajność: 245.000 ton rocznie

Białystok
wydajność: 120.000 ton rocznie

Poznań
wydajność: 210.000 ton rocznie

Reszów
wydajność: 100.000 ton rocznie

Bydgoszcz
wydajność: 180.000 ton rocznie

Konin
wydajność: 94.000 ton rocznie

Szczecin
wydajność: 150.000 ton rocznie

w trakcie realizacji

Gdańsk

Olsztyn


