
                                                                                                  

 
 

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami 

24-26 września 2018 r. Białymstok 

 

Dzień I – 24 września 2018 r.  

do godz. 14.00 zakwaterowanie w hotelu 

Godz.: 14.00 – 15:00 obiad 

Godz. 15.00 – 17.30 

 Omówienie problematyki dotyczącej pirolizy oraz zgazowania w odniesieniu do 
odpadów medycznych i weterynaryjnych (w trakcie przerwa kawowa) -  
prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka  

od godz. 18:00 - kolacja 

Dzień II – 25 września 2018 r. 

do 8.30 śniadanie, wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 
Hryniewiczach 

Godz. 9.00 – 10.30 

 wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach: 

kompostownia, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, składowisko, linia do 

rozbiórki elektroodpadów oraz nowoczesna sortownia odpadów,  

 

Godz. 10.30 - 11:00 przejazd do spalarni odpadów w Białymstoku 

 

Godz. 11:00 - 12:30 

 

 wizyta na terenie spalarni odpadów w Białymstoku (instalacja do termicznego 

przekształcania odpadów z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej), 

 

Godz. 12.30 – 13.00 Powrót do hotelu 

Godz. 13:00 – 14:00 obiad w hotelu 

 

 



                                                                                                  

 
 

 

Godz. 14.00 – 17.30 

 Omówienie problematyki dotyczącej efektów zastosowanych rozwiązań oraz 
występujących problemów w ujęciu całego województwa podlaskiego w 
zakresie wdrożonych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi  – 

Agnieszka Puciłowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
 

 Ocena realnej efektywności instalacji MBP na przykładzie RIPOKów 
województwa warmińsko-mazurskiego - Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.  

 
 Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów, w tym bioodpadów z punktu 

widzenia gminy i podmiotu przetwarzającego te odpady - Przedstawiciel PUHP 
LECH Sp. z o.o. w Białymstoku 
 

 Dyskusja 
 

ok. godz. 15:30 przerwa kawowa 

 

od godz. 19.00 kolacja 

Dzień III – 26 września 2018 r. 

Godz.: 7.00 – 9.00 śniadanie 

Godz. 9.30 – 12.00 

 Omówienie przygotowywania aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania 

odpadów – Ewa Chodorowska, Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach 

 Omówienie przebiegu procesu nadawania numeru rejestrowego 

przedsiębiorcom oraz dokonanie oceny przydatności informacji zgromadzonych 

w rejestrze – Łukasz Cegielski, Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach oraz przedstawiciele poszczególnych Urzędów 

 

 Plan działań Grupy na 2019 rok 

Godz. 12.00 Obiad w hotelu  

Godz. 13:00 Wykwaterowanie 


