
Związek Komunalny Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” 

jako instalacja regionalna w X Regionie 



Region X Gospodarki Odpadami 

Obszar działania ZKG 

• teren województwa 

wielkopolskiego i 

łódzkiego,

• 21 miast i gmin

członkowskich,

• powierzchnia 2,4 tys. 

km2, 

• ludność ok. 320 tys. 

mieszkańców*. 

Gminy członkowskie ZKG 
*(dane wg GUS lipiec 2013r.)



ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Miasta i Gminy członkowskie
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Statut Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

§3

Zadaniem Związku jest wybudowanie i 

eksploatacja Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”,  

przetwarzanie odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gmin -

uczestników  Związku,  w  instalacjach 

jakimi dysponuje Związek oraz 

prowadzenie działalności edukacyjnej 

w dziedzinach należących do zakresu 

działania Związku ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży.



Uroczyste otwarcie ZUOK

„Orli Staw” 29 września 2006



Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”



ORLI STAW

Lokalizacja



Podział kosztów inwestycji €



Koszty kwalifikowane  €



Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

z podziałem na źródła finansowania €



Główne elementy ZUOK
• Sortownia, 

• Kompostownia, 

• Przerób odpadów budowlanych,

• Demontaż wielkogabarytów,

• Demontaż ZSEiE,

• Magazynowanie odp. niebezpiecznych,

• Deponowanie balastu i innych dopuszczonych 

do składowania odpadów,

• Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych 

Sieradz.



Główne kierunki działania 

ZUOK „Orli Staw”
• Przyjmowanie odpadów komunalnych, 

• Sortowania odpadów zmieszanych,

• Doczyszczanie odpadów z selektywnej zbiórki,

• Odbieranie i rozbiórka ZSEIE,

• Przetwarzanie odpadów organicznych na kompost,

• Demontaż i przeróbka odpadów budowlanych i 

wielkogabarytowych,

• Tymczasowe magazynowanie odpadów 

niebezpiecznych pochodzenia komunalnego,

• Deponowanie balastu na składowisku.



Parametry technologiczne

Zdolność przetwórcza Zakładu - 96 500 Mg/rok

Sortownia - 80 000 Mg/rok

Kompostownia - 30 000 Mg/rok 

Zakład przyjmuje i zagospodarowuje wszystkie strumienie 

odpadów komunalnych  wytwarzanych na terenie Związku. 

Wydajność Zakładu odpowiada strumieniowi odpadów 

wytwarzanych na terenie Związku.



PGO dla woj. wielkopolskiego 

na lata 2012 - 2017



PGO dla woj. łódzkiego 

na lata 2012 - 2017



Panorama Zakładu



ZUOK ”Orli Staw” – makieta 

obiektów 
Sortownia i kompostownia –

makieta instalacji 



Sortownia 



Kompostownia, plac dojrzewania 

kompostu



Magazyn surowców wtórnych



Magazyn surowców wtórnych



Inwestycje 
Budowa kwatery II składowiska 

odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą.

•kwatera powstanie na terenie 

ZUOK „Orli Staw”,

•powierzchnia ok. 7ha,

•wartość realizowanego 

projektu 10 mln zł, 

•planowany termin wykonania 

inwestycji przewidziany jest na 

koniec 2015 roku.  



Stacja Przeładunku 

Odpadów Komunalnych Sieradz



SPO Sieradz - obiekty



SPO Sieradz - obiekty 



SPO Sieradz - obiekty 



Podjazd
Wysyp 

odpadów

ZgniotZaładunek

kontenera

Rampa

Lej

zasypowy

Kontener

Schemat działania SPO w Sieradzu



Struktura przetwarzanych odpadów 

w ZUOK Orli Staw w roku 2012



Struktura przekazanych surowców 

wtórnych w roku 2012



System  gospodarki odpadami  

na terenie ZKG od 01.07.2013r. 

• Odpady zbierane selektywnie u źródła 

(papier, tworzywa, metale, szkło, odpady 

zielone),

• Odpady komunalne zmieszane, 

• Odpady wielkogabarytowe,

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• Odpady problemowe (niebezpieczne ze 

źródeł komunalnych).



Realizowane przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów na obszarze 

X Regionu Gospodarki Odpadami (ZKG)

(nieruchomości zamieszkałe)



Realizowane przetargi na odbiór odpadów na obszarze 

X Regionu Gospodarki Odpadami (ZKG)

(nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) 



Realizowane przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów na obszarze 

X Regionu Gospodarki Odpadami (ZKG)

(nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)



Problemy 

•wydłużony i zawiły przepływ finansowy,

•rażąco niskie ceny w przetargach na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów,

•brak standaryzacji selektywnej zbiórki  

odpadów,

•nie objęcie opłatą powszechną 

nieruchomości niezamieszkałych.  



System zarządzania środowiskowego w zakresie kompleksowego 

zagospodarowania odpadów komunalnych wg normy 

PN-EN ISO 14001:2005.



Zbiórka odpadów niebezpiecznych i ZSEIE 



Gminne, zamknięte składowiska

odpadów komunalnych na terenie

X Regionu wg WPGO dla 

Województwa

Wielkopolskiego



Kampania edukacyjna



Rajdy, wycieczki



Dzień Otwarty ZUOK „Orli Staw”



Ścieżka edukacyjna - otwarcie



Ścieżka edukacyjna



Spotkania plenerowe



Wydawnictwa edukacyjne



Konferencje, Szkolenia



Zagraniczni goście

Korea Południowa
Belgia

Mołdawia Ukraina



Nagrody i wyróżnienia

XIV edycja Konkursu o 

Puchar Recyklingu 2013r.



„Gdy tu przyjechałem, wydawało

mi się, że pomyliłem i miejsce, i 

czas. Mam wrażenie, jakbym 

znalazł się w Szwecji albo w 

jednej z dobrze zorganizowanych 

gmin niemieckich, gdzie tak 

sprawnie jak tutaj prowadzi się 

gospodarkę odpadami. To co tu 

zobaczyłem, wzbudziło mój 

zachwyt.”

prof. Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska (2010-2011)



Zapraszamy do wirtualnego 

spaceru po obiektach ZUOK 

„Orli Staw” i SPO Sieradz . 

(szczegóły www.orlistaw.pl)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Daniel Tylak
Przewodniczący Zarządu Związku 

www.orlistaw.pl, e-mail: biuro@orlistaw.pl

tel. +48 (62)7635650, fax +48 (62)7635651


