
Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) 

w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Identyfikacja problemów dotyczących 

funkcjonowania RIPOK w nowym 

systemie gospodarki odpadami



ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, dzięki zrealizowanemu w latach 2008-2012 projektowi pn.

„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

Zakład spełnia wszystkie wymogi ustawowe stawiane przed RIPOK:

• Posiada moc przerobową linii technologicznych na poziomie w przypadku sortowni: min. 70 000
Mg/rok, w przypadku kompostowni: 25 000 Mg/rok, co umożliwia przyjmowanie
i przetwarzanie odpadów od ok. 274 000 mieszkańców (miasto Bielsko-Biała i gminy powiatu
bielskiego);

• Spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik;

• Zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielenie frakcji nadających się do odzysku;

• Zapewnia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji;

• Posiada składowisko odpadów, pozwalające na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy
niż 15 lat (pojemność: 614 000m³, powierzchnia: ok. 4,72 ha);

• Jest wpisana do Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.



Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego”

Beneficjent: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy o dofinansowanie:   31.08.2009 r. z późn. zm. 

Całkowity koszt projektu wynosi: 98 719 289,59 PLN

Kwota dofinansowania: 58 319 564,99 PLN

Kwota pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW: 13 925 500,00 PLN

Realizacja projektu w latach:                                    2008 – 2012- obecnie rozszerzenie 

Adresaci projektu:  miasto Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego
- ok. 274 000 mieszkańców 



W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (1):

Zamknięcie i rekultywacja starego 
składowiska odpadów w Bielsku-Białej

Budowa II sektora składowiska 
odpadów w Bielsku-Białej Lipniku

Termin realizacji: 28.08.2008 – 19.01.2010
Koszt:  10.555.841,00 PLN brutto 

Termin realizacji: 03.12.2009 – 04.11.2010
Koszt: 6.378.783,89 PLN brutto 



W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (2):

Projekt  i budowa ZGO w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem 

Termin realizacji: 25.02.2010 – 29.05.2012
Koszt: 64.884.890,13 PLN brutto

Zakres inwestycji:
1) Sortownia odpadów o przepustowości  min. 70 000 Mg / rok w systemie  dwuzmianowym, 

przystosowana do segregacji zarówno odpadów komunalnych zbieranych jako „suche”, 
odpadów komunalnych  zmieszanych jak i doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie.



Zakres inwestycji (1) 

Linia technologiczna sortowni składa się z m.in. 

• kabin sortowniczych (wstępnej segregacji 
odpadów oraz doczyszczania surowców),

• sito obrotowego rozdzielające odpady na 
3 frakcje 

• 7 separatorów optoelektronicznych,   
wydzielających automatycznie m.in. tworzywa 
sztuczne (PET, folia, chemia gospodarcza), 
papier, tetra pack, frakcja energetyczna,

• separatorów do wydzielania metali żelaznych 
i nieżelaznych, 

• automatycznej prasy belującej,

• automatyczne stacji załadunku kontenerów.



Zakres inwestycji:

2) Kompostownia odpadów o możliwościach technicznych 25 000 Mg /rok,  

składająca się z 11 automatycznie sterowanych bioreaktorów. 

Kompostowaniu/ stabilizacji podlegają: odpady biodegradowalne zbierane na 
terenie obsługiwanym przez zakład jako „mokre”, odpady biodegradowalne zebrane 
w PSZOK oraz odpady wydzielone w procesie sortowania (0-80).



Zakres inwestycji: 

• Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 
o przepustowości  2 400 Mg/rok;

• Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów
budowlanych o przepustowości 3 700 Mg/rok;

• Plac dojrzewania kompostu;

• Magazyn odpadów niebezpiecznych;

• Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni;

• Budynek warsztatowy oraz stanowiska 
garażowo – postojowe;

• Budynek wagowy z portiernią i wagami;

• Niezbędny sprzęt mobilny  (ładowarki, przerzucarka do 
kompostu, samochody hakowe do przewozu           
kontenerów, sito mobilne do przesiewania kompostu, 
kompaktor, spychacz gąsiennicowy, kruszarka wraz 
z przesiewaczem do odpadów budowlanych).

3) Pozostałe obiekty nowego Zakładu 

Gospodarki Odpadami:



PROCENT ODDZYSKANYCH SUROWCÓW 
(dane za okres od stycznia do października 2014 roku.)

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

21,93% 28,61% 31,73% 31,10% 28,51% 18,71% 17,75% 28,05% 28,69% 24,57%
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Niższy odzysk w styczniu, czerwcu i lipcu spowodowany jest brakiem odbiorów frakcji 
energetycznej RDF 



ILOŚĆ ODDZYSKANYCH SUROWCÓW (DANE ZA OKRES V- XI 2012R.)

V VI VII VIII IX X XI

OGÓŁEM (w tym:) 22,17% 20,90% 24,40% 22,49% 22,19% 23,69% 23,50%

Szkło 6,7% 6,4% 6,0% 6,3% 5,8% 11,0% 6,0%

Złom 7,4% 9,3% 7,1% 8,1% 7,3% 7,0% 7,3%

Opakowania z tworzyw sztucznych 16,9% 16,4% 16,3% 15,8% 14,2% 14,0% 14,8%

Tetra pack 2,5% 2,4% 1,8% 1,7% 1,7% 2,0% 1,6%

Papier 14,0% 11,5% 11,5% 9,0% 11,6% 12,0% 13,5%

Karton 6,1% 5,3% 5,3% 6,0% 4,9% 5,0% 5,4%

RDF 44,3% 48,0% 52,1% 46,5% 47,6% 48,0% 42,9%

Frakcja >300 2,1% 0,0% 0,0% 6,2% 6,1% 6,0% 8,5%

Zużyte urządzenia 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 1,0% 0,1%



Udział frakcji w wysegregowanych odpadach  
(dane za okres od stycznia do października 2014 roku.)

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

SZKŁO 13,31% 13,76% 10,10% 6,54% 6,97% 9,21% 9,58% 5,58% 5,29% 5,60%

ZŁOM 11,20% 7,08% 7,65% 7,80% 7,18% 10,17% 11,46% 7,31% 7,14% 7,78%

ALUMINIUM 1,12% 0,73% 0,74% 0,71% 0,76% 1,06% 1,47% 0,83% 0,80% 0,58%

TWORZYWA, 
w tym:

28,62% 19,57% 20,90% 22,12% 22,55% 34,99% 37,34% 22,56% 21,13% 22,66%

HDPE 2,46% 1,70% 1,76% 1,99% 1,81% 2,68% 2,91% 1,79% 1,66% 1,77%

PS 0,86% 0,61% 0,64% 0,68% 0,67% 1,05% 1,19% 0,64% 0,58% 0,65%

PP 3,44% 1,95% 2,78% 3,27% 3,19% 4,56% 5,00% 2,70% 2,48% 2,39%

PET transparent: 5,95% 3,90% 3,96% 3,98% 4,13% 6,73% 7,56% 4,61% 4,16% 4,39%

PET niebieski: 2,77% 2,01% 2,07% 2,07% 2,28% 4,12% 4,78% 2,87% 2,32% 2,38%

PET zielony: 1,04% 0,73% 0,69% 0,74% 0,81% 1,43% 1,70% 1,05% 0,81% 0,80%

Folia 12,10% 8,66% 9,00% 9,39% 9,66% 14,43% 14,19% 8,89% 9,11% 10,29%

TETRA PACK 4,66% 3,04% 2,78% 2,63% 2,60% 3,94% 4,03% 2,37% 2,22% 2,50%

PAPIER 24,90% 16,37% 15,49% 16,34% 12,98% 21,08% 24,44% 14,86% 13,38% 13,89%

KARTON 6,87% 4,80% 4,94% 4,83% 4,47% 6,22% 6,39% 3,90% 4,76% 4,34%

RDF 9,33% 34,59% 37,41% 39,03% 42,49% 13,33% 5,30% 42,57% 44,96% 42,07%
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Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Wzrost ilości odpadów biodegradowalnych 
trafiających do Zakładu. 

Po wejściu w życie nowego systemu 
gospodarowania odpadami zanotowano 

zdecydowany wzrost ilości odpadów „mokrych” 
trafiających do kompostowni . Maksymalna 

przepustowość instalacji nie  jest wystarczająca.

 Rozbudowa kompostowni m. in. 
o dodatkowe 4 bioreaktory.  

 Rozwiązania systemowe służące 
minimalizacji ilości przekazywanych przez 

mieszkańców odpadów biodegradowalnych 
(np. kompostowniki)

 Wywożenie odpadów do instalacji 
zastępczych



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Niedostateczna jakość odpadów „mokrych” 

Po wprowadzeniu nowych zasad segregacji 
odpadów mieszkańcy terenu obsługiwanego przez 

zakład wciąż uczą się jak prawidłowo należy 
segregować odpady. 

Jednak nadal odpady biodegradowalne 
zanieczyszczone są wieloma wtrąceniami tj. 

elementami foliowymi , szkłem, kamieniami. 

 Edukacja w zakresie poprawnej segregacji
„u źródła”

 Zakup odpowiednich urządzeń 
wspomagających doczyszczanie odpadów 
biodegradowalnych  przed umieszczeniem 

ich w bioreaktorze. 

 Stosowanie kompostowanych worków 
w zbiórce odpadów „mokrych” na terenie 

obsługiwanym przez zakład. 



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Uciążliwość zapachowa

Pierwsze dwa problemy bezpośrednio przekładają 
się również na występowanie okresowych 

uciążliwości zapachowych. Zanieczyszczenia 
przeszkadzają w przeprowadzeniu optymalnego 
procesu intensywnego kompostowania, a ilości  

(zwłaszcza w okresie wegetacji) wymuszają 
maksymalny załadunek bioreaktorów i skracanie 

procesu intensywnego kompostowania. 

Pomimo częstych odbiorów odpadów „mokrych”  
(1 raz w tygodniu) trafiają  one do zakładu będąc 
już w początkowej fazie rozkładu. Przygotowanie 
ich do procesu obarczone jest problematycznym 

odciekiem oraz emisją uciążliwości zapachowych.

 Działania inwestycyjne związane 
z hermetyzacją procesu kompostowania,

 Doraźne działania antyodorowe
(organizacyjne, techniczne oraz 

inwestycyjne)

 Współpraca z niezależnymi ekspertami  
oraz Instytucjami. 



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Mniejsza ilość odpadów trafiających do sortowni

Dokładniej, mniejsza ilość surowca „do odzysku” 
w odpadach trafiających do sortowni. 

Powodem jest możliwość zakupu surowców 
wtórnych od osób fizycznych przez skupy.

Kolejnym powodem jest wybieranie przez zbieraczy 
odpadów o charakterze surowców z kontenerów, 

które następnie trafiają do skupu, a nie do zakładu.
Powodem jest również niedokładna segregacja 

„u źródła” – odpady surowcowe trafiają nadal do 
odpadów „mokrych”. 

 Podnoszenie świadomości w zakresie 
prawidłowego segregowania odpadów 

przez mieszkańców

 Przeciwdziałanie przewidziane w systemie 
gospodarki odpadami, związane z 

ograniczeniem niepożądanego wybierania 
surowców przez zbieraczy. 



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Sprzedaż odpadów o charakterze surowców 
wtórnych  

Sprzedaż „surowców wtórnych” uzależniona jest
od podlegającej częstym zmianom koniunktury
na rynku oraz stopniu zanieczyszczenia surowców.
Pojawia się także problem z dużą ilością frakcji
energetycznej przeznaczonej do produkcji paliwa
RDF, której cena systematycznie wzrasta.

Budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego
wymaga nie tylko wysokich nakładów
finansowych, ale pewności stałego i dobrego
jakościowo produktu, spełniającego wszelkie
wymagania odbiorców takiego rodzaju paliwa.

 Zbierania odpadów komunalnych 
z podziałem na frakcję suchą i mokrą 
z osobnym pojemnikiem na popiół.  

 Budowa spalarni odpadów, do której 
kierowane będą zarówno pozostałości

z procesu sortowania jak i frakcja 
energetyczna. Spalarnie umożliwiają 

dostosowanie zakładów unieszkodliwiana 
odpadów do przepisów prawnych 
dotyczących zakazu deponowania 
na składowisku odpadów, których 

kaloryczność przekracza  6000 kJ/kg.



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Częsta zmiana przepisów prawnych oraz brak 
możliwości szybkiego przystosowania 

posiadanych uzgodnień/decyzji/pozwoleń.

Powodem są długotrwałe i skomplikowane  
procedury zmiany ww. dokumentów, co skutkuje 

tym, że organy nie mogą przeprowadzić ich 
w ustawowo określonym terminie. 

 ułatwienie i przyspieszenie procedur przez
organy wydające decyzje/pozwolenia.



Podstawowe problemy  związane z funkcjonowaniem zakładu jako RIPOK 
w  nowym systemie gospodarki odpadami 

PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Brak skutecznego i konsekwentnego systemu 
egzekwowania przez gminy poprawnej 

segregacji odpadów „u źródła”  

Firmy transportujące odpady naklejają 
„upomnienia” na kontenery, pojemniki ze źle 

posortowanymi odpadami, a następnie 
przesyłają informację do gminy. Jednak za tą 

informacją nie „idą” sankcje względem osób źle 
sortujących odpady .

Gdy źle posortowane odpady trafią do zakładu
konieczne jest przeklasyfikowanie 

i potraktowanie  ich jako zmieszane odpady 
komunalne. 

Brak sankcji powoduje coraz gorszą jakość 
odpadów trafiających do zakładu.

 Wprowadzenie skutecznego 
i konsekwentnego systemu egzekwowania 
przez gminy poprawnych nawyków u 
mieszkańców segregujących odpady.



Dziękuję 
za uwagę

Wiesław Pasierbek

Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej

www.zgo.bielsko.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


