
Kielce 2018 r.

System gospodarki odpadami komunalnymi 
w województwie świętokrzyskim - efekty zastosowanych 

rozwiązań oraz występujące problemy w ujęciu całego 
województwa

Wioletta Czarnecka

1



2

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi 

przejęły gminy.

Gminy odpowiedzialne są za:

• organizację odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych;

• osiągnięcie wskazanych ustawowo celów w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi ponoszą ich wytwórcy, którzy 

uiszczają na rzecz gmin opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasady 

gospodarki odpadami są regulowane przepisami rangi ustawowej oraz przepisami 

prawa miejscowego.
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Mając na uwadze usystematyzowanie gospodarki

odpadami komunalnymi w województwie

świętokrzyskim, dokonano podziału województwa na 6

regionów gospodarki odpadami komunalnymi.



Regiony gospodarki odpadami komunalnymi
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Rysunek 1. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie wraz z liczbą 

mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) 
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W ramach regionów gospodarki odpadami komunalnymi założono 
funkcjonowanie jednego regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów 
(RZZO), w którym przetwarzanie odpadów dokonywane jest w 3 typach 
instalacji:

1. instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych,

2. instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów,

3. instalacja do składowania odpadów .

Regionalne zakłady zagospodarowania odpadów posiadają moc

przerobową wystarczającą do przetwarzania odpadów pochodzących

z całego regionu.



Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych
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Cele
Odpady komunalne

Cele przyjęte na lata 2016 - 2022

• osiągnięcie 50% w 2020 r. wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło - 1 gmina nie osiągnęła

• osiągnięcie 70% w 2020 r. wagowo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych – 1 gmina nie osiągnęła

• ograniczenie masy składowanych odpadów pochodzenia komunalnego corocznie o 4,9% 
w stosunku do masy tych odpadów zdeponowanych w 2014 r. do 35% w roku 2020,

• zapewnienie odpowiedniego standardu sieci instalacji do zagospodarowania odpadów 
komunalnych,

• zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 
odpadami komunalnymi,

• zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” oraz ich likwidacja, 

• zapewnienie PSZOK w gminach, które ich nie posiadają.

Cele przyjęte na lata 2023 - 2028

• osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ogólnej masy 
odpadów komunalnych w wysokości 60% do 2025 r. 
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Odpady ulegające biodegradacji

Cele przyjęte na lata 2016 - 2022

• ograniczenie do dnia 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. -(wg stanu na koniec 2016 r. cel 
osiągnęły wszystkie gminy – 102 gminy);

• sukcesywne wdrażanie w gminach selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
zielonych i stopniowo innych bioodpadów, - (2014 r. - 76 gmin, 2015 r. – 78 gmin, 
2016 r. - 80 gmin);

• kierowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych do instalacji posiadających 
status instalacji regionalnej.

Cele przyjęte na lata 2023 - 2028

• wdrożenie do 2025 r. w każdej gminie 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
zielonych i innych bioodpadów.

http://www.ekonews.com.pl/pl/11,249,8618,424,54,polscy_obserwatorzy_nadal_aktywni.html
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Wdrożenie w każdej gminie selektywnego zbierania i odbierania

1) olejów odpadowych (1 gmina);

2) zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych (28 gmin);

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (91 gmin);

4) przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań 

po tych środkach (17 gmin);

5) przeterminowanych leków (24 gminy) i  chemikaliów (4 gminy);

6) sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest (400 tys. Mg zinwentaryzowanych, usuniętych ok. 62 tys., 

pozostało 338 tys.);
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7) zapewnienie odpowiedniego standardu sieci instalacji do 

zagospodarowania odpadów komunalnych;

8) wdrożenie w każdej gminie selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

(leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny) – (92% gmin) 

9) zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” oraz ich likwidacja 

(2014 r.- 110 dzikich wysypisk, 2016 r.- 38 dzikich wysypisk wg 

danych GUS)

10) zapewnienie PSZOK w gminach, które ich nie posiadają (89 gmin 

posiadało w 2016 r. 76 PSZOK).
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DOTYCHCZASOWE CELE WPGO – REALIZACJA W 

WOJEWÓDZTWIE

Według stanu na koniec 2016 r. 

• Jedna gmina nie osiągnęła wymaganego poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła.

• prawie wszystkie gminy (poza jedną), które zbierały i odbierały odpady 

budowlane i rozbiórkowe osiągnęły wymagany dla tych odpadów poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami.

• wszystkie gminy osiągnęły wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
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Zadaniem gminy jest tworzenie punktów selektywnego

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów

komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady

zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące

odpady komunalne, oraz odpady komunalne określone

w odrębnych przepisach.

(problemy w gminach należących do związku międzygminnego

– zapisy PI)



Rozmieszczenie PSZOK w woj. świętokrzyskim
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W 2016 r. w województwie świętokrzyskim:

• 89 gmin utworzyło łącznie 78 punktów selektywnego

zbierania odpadów komunalnych,

• w tym 12 gmin działających w Ekologicznym Związku

Gmin Dorzecza Koprzywianki posiadało 1 wspólny

punkt, oraz

• 11 gmin należących do Zakładu Gospodarki Odpadami

Komunalnymi sp. z o.o. w Rzędowie posiadało 1

wspólny punkt, zaś

• na terenie 4 gmin funkcjonowały po 2 punkty,

• 13 gmin nie utworzyło punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych.
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Efekty zastosowanych rozwiązań oraz występujące problemy w ujęciu

województwa

1. Wykorzystanie mocy przerobowych instalacje RIPOK 

Instalacje do MBP
• W latach 2014-2016 widoczny był sukcesywny wzrost masy zmieszanych

odpadów komunalnych poddanych przetworzeniu w instalacjach do MBP

(2014 r. - 134 712,57 Mg, 2015 r. -151 083,69 Mg, 2016 r. - 158 602,45 Mg).

• Instalacje te były również wykorzystywane do przetworzenia selektywnie

zebranych odpadów komunalnych. W latach 2014-2016 r. widoczny był wzrost

masy wszystkich odpadów przetwarzanych w instalacjach do MBP ze 145 459,

Mg w 2014 r. do 179 164, 24 Mg w 2016 r.

• Moce przerobowe instalacji mbp w 2016 r. zostały wykorzystane w 81,50%

w zakresie mechanicznego przetwarzania i 86,90% w zakresie biologicznego

przetwarzania.

• Niepełne wykorzystanie mocy przerobowych tych instalacji traktuje się jako

sytuację przejściową związaną z dysfunkcjami w systemie odbierania, transportu i

zagospodarowania tych odpadów. W miarę eliminowania nieprawidłowości w

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada się, że moce

przerobowe tych instalacji będą w pełni wykorzystane.
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Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów

• W latach 2014-2016 widoczny był sukcesywny wzrost masy odpadów

zielonych i innych bioodpadów pochodzenia komunalnego kierowanych do

ww. instalacji, z 1 856,69 Mg w 2014 r. do 5 639,95 Mg w 2016 r.

(ok. 3 krotny wzrost).

• WW. instalacje były również wykorzystywane do kompostowania innych

strumieni odpadów, w tym osadów ściekowych i odpadów z sektora

przemysłowego. Z danych wynika, że w instalacjach tych w 2016 łącznie

przetworzono 8 239,38 Mg odpadów tj. ok. 3 krotnie więcej niż w 2014 r.

(3 026,42 Mg). Instalacje te były także wykorzystywane do stabilizacji

statycznej frakcji podsitowej z mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych, co faktycznie zwiększało jeszcze

wykorzystanie mocy przerobowych

• Moce przerobowe ww. instalacji w 2016 r. zostały wykorzystane w 26,6%.

• Zakłada się, że w miarę wdrażania systemu selektywnego zbierania i odbierania

odpadów zielonych i innych bioodpadów we wszystkich gminach moce

przerobowe tych instalacji będą w pełni wykorzystane.
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Instalacje do składowania odpadów

Funkcjonujące w województwie instalacje zapewniają potrzeby

mieszkańców w skali województwa, jak i we wszystkich regionach

gospodarki odpadami komunalnymi (na koniec 2016 r. w województwie

funkcjonowało 8 instalacji tego typu). Z przeprowadzonej analizy wynika,

że instalacje te zapewnią potrzeby województwa zarówno w okresie

najbliższych lat tj. do 2022 r. jak i w perspektywie długoterminowej tj. do

2034 r.
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Wnioski

• Nie planuje się budowy nowych instalacji: do MBP, kompostowania

selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ani

też składowania odpadów o statusie RIPOK

• W perspektywie najbliższych lat tj. do 2022 r. planuje się modernizację

i rozbudowę niektórych z nich.

• Dość stabilna sytuacja w zakresie dostarczania odpadów do RIPOK w

poszczególnych RGOK.

• Współpraca, nie rywalizacja zarządzających RIPOK.
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2. Wzrost stawek opłat za składowanie odpadów

• W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 724).

• W 2018 r. i kolejnych latach dla wielu kodów odpadów nastąpi znaczny

wzrost jednostkowych stawek opłat za składowanie odpadów.

• Przykładowo dla odpadu o kodzie: 19 05 03 (kompost nieodpowiadający

wymaganiom- nienadający się do wykorzystania) jednostkowa stawka

opłaty za 2017 r. wynosiła 24,15 zł/Mg, a

za 2018 r. wyniesie 140,00 zł/Mg,

za 2019 r. – wyniesie 170,00 zł/Mg,

za 2020 r. – wyniesie 270,00 zł/Mg.

Konsekwencje:

• wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów, w konsekwencji będzie

musiał być przełożony na mieszkańców.
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Opłata po obniżonej stawce
Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia dla odpadów o kodach: 19 05 99 –inne

niewymienione odpady i 19 06 04-przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu

odpadów komunalnych, wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem mającym:

 wartość AT4, rozumianą jako aktywność oddychania stanowiącą parametr

wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby, poniżej 10 mg

O2/g suchej masy,

 straty prażenia mniejsze niż 35% oraz

 zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy

wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

stanowi 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

określonej dla rodzajów odpadów o tych kodach (35,00zł)

Spełnienie przez stabilizat tych parametrów potwierdza się badaniami laboratoryjnymi

wykonanymi raz w miesiącu, a po spełnieniu przez stabilizat wymaganych parametrów

w 12 kolejnych próbach - raz na kwartał, przez akredytowane laboratorium (art. 147a

ust. 1 pkt 1 POŚ) lub własne laboratorium, jeśli jest objęte systemem zarządzania

jakością prowadzącego instalację (art. 147a ust. 1a POŚ), przy czym próbki do badań

pobiera przedstawiciel tego laboratorium.
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Interpretacje ww. przepisu:

1. Czy zarządzający może naliczyć opłatę po obniżonej stawce za rok 

kalendarzowy odrębnie dla każdej partii odpadów ? TAK

• Niektórzy uważają, że dla odpadów o kodach: 19 05 99 i 19 06 04 będących

stabilizatem umieszczonych na składowisku należy przyjąć za dany rok jedną

stawkę opłaty - najwyższą, niezależnie od źródła pochodzenia odpadów oraz

spełnienia parametrów określnych rozporządzeniem (np. jeden dostawca

stabilizatu spełnia wymagania, a drugi nie, albo odpady w I półroczu spełniają

parametry a w drugim nie).

• Przykładowo za 2018 r. - 140 zł/Mg albo 0,25 jednostkowej stawki opłaty tj. 35

zł/Mg,
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Stanowisko niektórych organów

Opłata za umieszczenie ww. odpadów na składowisku winna być naliczona dla

wszystkich odpadów umieszczonych na składowisku w danym roku kalendarzowym,

tj. okresie korzystania ze środowiska z zastosowaniem stawki obniżonej, jeśli przez 12

miesięcy spełnione będą określone warunki dla wszystkich odpadów o kodzie

19 05 99 umieszczonych na składowisku.

Przedmiotowe odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie

rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób

nieselektywny, składowane są nieselektywnie i dlatego nie można rozpatrywać każdej

złożonej partii odpadów.

Wniosek:

Zarządzający składowiskiem jest uprawniony do naliczenia obniżonej stawki

opłaty dopiero wówczas, gdy:

• dla wszystkich odpadów umieszczonych na składowisku (pochodzących

zarówno z własnej instalacji MBP, jak i z instalacji należącej do innego

podmiotu), przez 12 miesięcy spełnione będą określone parametry
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2. Czy uprawnienia organów kontrolnych obejmują weryfikację składowania

stabilizatu?

Zarządzający składowiskiem – może podlegać kontroli (WIOŚ, marszałek 

województw)

Kontrola WIOŚ

Zgodnie z art. 298 ust. 1 pkt 4 POŚ, WIOŚ wymierza administracyjne kary pieniężne

za naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska

odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów

składowania odpadów. Inspekcja ochrony środowiska jest uprawniona m. in. do:

• przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub

wykonywania innych czynności kontrolnych;

• żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających

związek z problematyką kontroli.
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Kontrola marszałka województwa

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 3 POŚ, marszałek jest organem właściwym

w sprawach pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla

RIPOK i dla instalacji określonych w WPGO jako regionalne instalacje do

przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art 379 ust. 1 POŚ, marszałek sprawuje kontrolę przestrzegania i

stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją

właściwością. Art. 379 ust. 3 POŚ uprawnia kontrolującego m. in. do:

• przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności

kontrolnych;

• żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających

związek z problematyką kontroli.
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Zarządzający składowiskiem może podlegać kontroli WIOŚ i marszałka

województwa. Z jego punktu widzenia korzystniej jest naliczyć

jednostkową stawkę opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do

rozporządzenia RM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – po

wyższej stawce opłaty ???????????????????????????????????????
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3. Zagospodarowanie frakcji kalorycznej

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia

Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do

składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277) w zakresie

załącznika nr 4, dotyczące kryteriów dopuszczenia do składowania

odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 i 19 12 12 oraz z grupy 20.

Zgodnie z załącznikiem dopuszcza się składowanie wymienionych odpadów,

o ile badania nie wykażą przekroczenia dopuszczalnych granicznych

wartości ogólnego węgla organicznego (TOC), straty przy prażeniu (LOI)

oraz ciepła spalania (ciepło spalania nie może przekroczyć 6 MJ/kg).
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Konsekwencje:

• Zakłady, aby sprostać nowym wymaganiom, produkują coraz więcej

preRDF i RDF, a to prowadzi do jego nadwyżki na rynku,

• cementownie wybierają paliwo RDF najlepszej jakości i one kształtują

ceny,

• duża konkurencja na rynku paliwa alternatywnego,

• cena za odbiór odpadów kalorycznych zależna jest od podaży i jakości,

• problem ze sprzedażą paliwa alternatywnego - zdarza się, że nie ma

chętnych do odbioru tej frakcji i jest ona magazynowana w dużych

ilościach,

• Problem występujących pożarów.
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