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Województwo podlaskie odznacza się wysokim 
stopniem naturalności, o unikalnych w skali kraju i 
Europy walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 
przez co jest bardzo atrakcyjne pod względem 
turystycznym. Szczególną wartość stanowią parki 
narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i 
Wigierski oraz parki krajobrazowe: Puszczy 
Knyszyńskiej, Łomżyński – Doliny Narwi i Suwalski. 
Całe województwo położone jest na obszarze 
funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. 

Województwo zajmuje obszar ponad 20 tys. km2

(6,5 % powierzchni Polski) i jest szóstym co do 
wielkości województwem w kraju. Obszary Sieci 
Natura 2000 w województwie podlaskim stanowią 
ponad 30% terytorium województwa. Liczba 
mieszkańców województwa to prawie  1,2 mln. 
Gęstość zaludnienia 59 os./km kw.
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
(WPGO)

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wdrażania hierarchii
sposobów postępowania z odpadami, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i
wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony
środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami.

„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016–2022” (WPGO) został przyjęty
przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wraz z przyjęciem „Planu …” Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916). Uchwała zmieniająca uchwałę „wykonawczą”: Nr LI/485/18
z dnia 10 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3722).
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Regiony Gospodarki Odpadami (RGO)

Gospodarka odpadami komunalnymi
w województwie podlaskim opiera się
na wskazanych w WPGO regionach
gospodarki odpadami (RGO).

Na obszarze województwa podlaskiego
funkcjonują 4 regiony gospodarki
odpadami:

 Centralny (18 gmin; ok. 450 tys. Mk)
 Południowy (26 gmin; ok. 149 tys. Mk)
 Północny (34 gminy; ok. 279 tys. Mk)
 Zachodni (45 gmin; ok. 330 tys. Mk)
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* Używane skróty oznaczają:
A – instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
- ITPOK - instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
- instalacja MBP - instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.
B – instalacja do przetwarzania odpadów zielonych: instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po
procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
C – składowisko: instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o
pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż
powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W regionie Centralnym: 
 ZUOK w Hryniewiczach
 ZUOK Białystok
 CIGO w Studziankach

W regionie Południowym: 
 ZZO w Hajnówce

W regionie Północnym: 
 ZZO Koszarówka
 ZUOK w Suwałkach

W regionie Zachodnim: 
 ZPiUO w Czartorii
 ZPiUO w Czerwonym Borze

Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK)
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Region Centralny

 18 gmin (10 gmin w wydzielonym Obszarze Białystok);
 ok. 450 tys. Mk (295 tys. w m. Białystok);
 odpady komunalne wytwarzane: ok. 144 tys. Mg (0,321 Mg/M,rok)
 min wymagania dla RIPOK:

- MBP - 36 tys. Mg/rok,
- zielone – 2,1 Mg/rok,
- składowiska: 145,8 tys. Mg (27% balastu z MBP w l. 2016-2017),

124 tys. Mg (23 %, 2018-2019),108 tys. Mg (20%, 2020-2022);
 planowane nowe lub do rozbudowy instalacje RIPOK: na zielone - CIGO w

Studziankach, ZUOK w Hryniewiczach, Ekostan (Zabłudów) i składowiska –
ZZO w Karczach.
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Region Centralny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Hryniewiczach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Hryniewiczach jest
jednym z głównych elementów
kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w Białymstoku.

Na terenie zakładu znajduje się
kompostownia, Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów, pola składowe,
linia do rozbiórki elektroodpadów.
Instalacja do przetwarzania odpadów
wielkogabarytowych oraz
nowoczesna sortownia odpadów
oddana do użytku w październiku
2016 r.
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Region Centralny 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok

Instalacja jest elementem 
kompleksowego systemu 
gospodarki odpadami 
obejmującego również:
- selektywną zbiórkę odpadów
- nowoczesną sortownię 
odpadów komunalnych.
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok

Do ZUOK trafiają zmieszane odpady komunalne
z Białegostoku oraz sąsiadujących gmin.
Przetwarzane są tu również pozostałości pochodzące
z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność
wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki nie mogą być one składowane.
ZUOK jest w stanie przetworzyć do 15 ton odpadów
komunalnych w ciągu godziny, a więc do 120 tys. ton
w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii
możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 43 tys. MWh
energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii
cieplnej, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

ZUOK Białystok uzyskała status RIPOK jeszcze
w lutym 2016 r. na podstawie zapisów poprzedniego
WPGO.

Odpady przeznaczone do spalenia wyładowywane do bunkra

Chwytak podający odpady do kotła
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Region Centralny – CIGO w Studziankach
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Region Południowy

 26 gmin;
 ok. 149 tys. Mk;
 odpady komunalne wytwarzane: ok. 35 tys. Mg (0,233 Mg/M,rok);
min wymagania dla RIPOK:

- MBP - 25 tys. Mg/rok,
- zielone – 2,3 Mg/rok,
- składowiska: 101 tys. Mg (27% balastu z MBP w l. 2016-2017),

86 tys. Mg (23 %, 2018-2019), 75 tys. Mg (20%, 2020-2022).
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Region Południowy
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

W ramach istniejącego ZZO w Hajnówce funkcjonują
obecnie następujące instalacje:
- instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, w której skład wchodzą:

 część mechaniczna - sortownia odpadów
zlokalizowana w budynku głównym (hala);
 cześć biologiczna - stabilizacja w
zamkniętych żelbetowych reaktorach;

- instalacja regionalna do przetwarzania odpadów
zielonych i innych bioodpadów: odpady
kompostowane są na kompostowni pryzmowej
(możliwość kompostowania odpadów w osobnym
reaktorze),
- prowadzony jest również demontaż odpadów
wielkogabarytowych,
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i

obojętne (wybudowana została nowa kwatera).
- linia do produkcji paliw alternatywnych (RDF)

spełniających wymagania stawiane przez
cementownie.
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Region Północny

 34 gminy (2 obszary: ZZO Koszarówka, ZUOK Suwałki);
 ok. 279 tys. Mk;
 odpady komunalne wytwarzane: ok. 69 tys. Mg (0,248 Mg/M,rok);
min wymagania dla RIPOK:

- MBP - 26 tys. Mg/rok,
- zielone – 1,6 Mg/rok,
- składowiska: 105,3 tys. Mg (27% balastu z MBP w l. 2016-

2017), 90 tys. Mg (23 %, 2018-2019), 78 tys. Mg (20%, 2020-2022);
 planowane do rozbudowy składowisko RIPOK w ZUOK w Suwałkach

(dopuszczona budowa nowej kwatery o poj. 105,3 tys. Mg).
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Region Północny Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Koszarówce

W ramach istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce funkcjonują obecnie następujące
instalacje:
- regionalne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
- regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzą:

 część mechaniczna - sortownia odpadów zlokalizowana w budynku głównym (hala);
 cześć biologiczna - stabilizacja w kompostowni pryzmowej w hali frakcji 0-80 mm odsianej w sortowni
odpadów;

- regionalna i instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: odpady kompostowane są na ww.
kompostowni pryzmowej zadaszonej,
- instalacja zagospodarowania odpadów budowlano-remontowych,
- instalacja zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych.
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Region Północny ZUOK w Suwałkach
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Region Północny ZUOK w Suwałkach
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Region Zachodni

 45 gmin (w tym 5 gmin z woj. mazowieckiego); 2 wydzielone obszary
(Czartoria – 19 gmin, Czerwony Bór – 26)

 ok. 330 tys. Mk;
 odpady komunalne wytwarzane: ok. 75 tys. Mg (0,229 Mg/M,rok);
min wymagania dla RIPOK:

- MBP - 25 tys. Mg/rok,
- zielone – 1,4 Mg/rok,
- składowiska: 101 tys. Mg (27% balastu z MBP w l. 2016-2017),

86 tys. Mg (23 %, 2018-2019), 75 tys. Mg (20%, 2020-2022);
 planowane do rozbudowy/nowe instalacje RIPOK: na zielone - ZPiUO

w Czerwonym Borze, 2 kompostownie (Łomża i gm. Śniadowo) i 2
biogazownie (gm. Poświętne i Zambrów oraz składowiska –
rozbudowa o nowe kwatery przy RIPOKach MBP (dopuszczone
kwatery o poj. 101 tys. Mg).
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Region Zachodni ZPiUO w Czartorii
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Region Zachodni ZPiUO w Czartorii
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Region Zachodni ZPiUO w Czerwonym Borze
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Region Zachodni ZPiUO w Czerwonym Borze
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Efekty zastosowanych rozwiązań oraz występujące  problemy

 poziom ograniczenia masy odpadów BIO przekazywanych do składowania (w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.) - osiągnięty w 2017 r. przez wszystkie
gminy (w 2016r. 1 gmina nie osiągnęła; w 2015r. – 5 gmin);

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 4 frakcji odpadów
komunalnych – 2 gminy nie osiągnęły w 2017 r. (2016r. – 4 gminy; 2015r. – 4 gminy);

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
BiR – 2 gminy nie osiągnęły w 2017 r.;

 ilość odebranych odpadów komunalnych w 2017 r.: ok. 303 tys. Mg (297 tys. Mg
w 2016 r.), z czego prawie 208 tys. Mg to 20 03 01 = 69% (203 tys. Mg w 2016 r. = 69%,
2015 r. – 78%, 2014r. – 81%), a odpady BIO selektywnie zebrane ok. 19 tys. Mg (6%);

 wystarczające moce instalacji RIPOK do przetwarzania 20 03 01;
 problematyczna frakcja kaloryczna;
 niewystarczające moce instalacji RIPOK na odpady zielone;
 niewystarczające moce składowisk RIPOK;
 niewystarczająca ilość PSZOKów (2014r. – 90, 2015r. – 98, 2016r. – 99; 2017r. - 102) –

w 2016 r. 13 gmin (na 118+5) nie utworzyło PSZOK ani samodzielnie ani wspólnie z inną
gminą;

 niestabilne przepisy prawa.
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Dziękuję za uwagę


