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PRAWO KRAJOWE

 USTAWA

 z dnia 13 września 1996 r.

 o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach



ZADANIA GMIN

 Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 

terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności:

 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania;



OBOWIĄZKI

 Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do 
dnia 31 grudnia 2020 r.:

 1) poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 
50% wagowo;

 2) poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne w wysokości co najmniej 
70% wagowo.



AKTY WYKONAWCZE

 ROZPORZĄDZENIE

 MINISTRA ŚRODOWISKA

 z dnia 29 maja 2012 r.

 w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych



PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, 

SZKŁO

 Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia [%]



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 12 14 16 18 20 30 40 50



INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY

BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

 Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%]


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30 36 38 40 42 45 50 60 70



SANKCJE

 2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o 

którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega 

karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla 

wymaganego poziomu:

 1) recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami;

 2) ograniczenia odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania.



KARA PIENIĘŻNA

 3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się 
w sposób określony w art. 9x ust. 3.

 3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się 
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 
umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych na składowisku, określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych 
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania.



ZAWIESZENIE, UMORZENIE

 Art. 9ze. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 2.

 2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może 

zawiesić zapłatę kary pieniężnej na okres konieczny 

do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak 

niż 5 lat, w przypadku przedstawienia przez gminę 

udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych 

działań naprawczych zmierzających do usunięcia 

przyczyny nałożenia tej kary.

 3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej 

kara ta podlega umorzeniu; w przypadku 

nieusunięcia przyczyn kara ta podlega ściągnięciu.



OBOWIĄZKI PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO

ODPADY

 Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, który nie działa na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie 

świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany 

do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w 

odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów 

komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.



KRAJOWY PLAN GOSPODARKI

ODPADAMI 2022

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty 

został w drodze uchwały nr 88 Rady Ministrów z 

dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. 2016 poz. 784), która 

uchyliła uchwałę nr 217 Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2014” (M.P. poz. 1183).

 Przedstawione w Kpgo 2022 cele i zadania 

dotyczą lat 2016–2022 oraz perspektywicznie 

okresu do 2030 r. 



CELE KPGO

 1) zapobieganie powstawaniu odpadów;

 2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 
2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r.;

 3) dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów;

 4) osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze 
strumienia odpadów komunalnych;

 5) zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
zbierania zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i 
akumulatorów;

 6) osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu 
odpadów powstających z produktów, między innymi 
odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów 
odpadowych;



CELE – ROZDZIAŁ 4 KPGO

 3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów 
zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami:

 a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości 
minimum 50% ich masy do 2020 r.,

 b) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia 
odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów 
komunalnych nie może przekraczać 30%,

 c) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% 
odpadów komunalnych,

 d) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% 
odpadów komunalnych,

 e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 
10% do 2030 r.



NOWELIZACJA

 Podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 

zwanej dalej „ustawą”, wynika w szczególności z 

rekomendacji zawartych w Krajowym planie 

gospodarki odpadami 2022 zwanym dalej „Kpgo

2022”.

 Projekt z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 Ostatni – projekt z dnia 29 kwietnia 2019 r. –

uzgodniony z KWRiST



POZIOMY

 Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, w wysokości co 

najmniej:

 1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;

 2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;

 3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;

 4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.



ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE

OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA – STOPNIOWY WZROST

SKŁADKI

prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 



PRZEGLĄD UE

 Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 

UE - Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 

uzyskiwać lepsze wyniki

 Bruksela, dnia 3.2.2017

 COM(2017) 63 final



 W przypadku około połowy państw członkowskich 
niezbędne jest zwiększenie skuteczności selektywnego 
zbierania odpadów, co jest koniecznym warunkiem 
poprawienia wskaźników recyklingu zarówno pod 
względem ilości, jak i jakości. Innym problemem jest 
nieodpowiednie ustalanie ceny przetwarzania 
odpadów resztkowych (przetwarzania 
mechanicznego i biologicznego, składowania i 
spalania), które nie zapewnia wystarczających 
środków zachęty do kierowania odpadów na wyższe 
poziomy hierarchii postępowania z odpadami. 
Towarzyszy temu niewystarczające wykorzystanie 
innych instrumentów rynkowych, takich jak systemy 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta lub 
systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych 
odpadów. Lepsze wykorzystanie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych może prowadzić 
do bardziej opłacalnych rozwiązań.



 2. Należy odejść od spalania odpadów nadających się do 
ponownego użycia i recyklingu dzięki stopniowemu 
znoszeniu dotacji do spalania lub wprowadzeniu podatku 
od spalania.

 3. Należy wprowadzić lub stopniowo zwiększać 
podatki od składowania odpadów w celu 
stopniowego wyeliminowania składowania odpadów 
nadających się do recyklingu i do odzysku. Należy 
zharmonizować regionalne podatki od składowania 
odpadów. Należy poddać przeglądowi wysokość 
opłat za składowanie odpadów. Należy wykorzystywać 
przychody z instrumentów gospodarczych do wspierania 
selektywnego zbierania odpadów oraz alternatywnej 
infrastruktury.

 4. Należy skupić się na wypełnianiu obowiązku 
selektywnego zbierania, aby zwiększyć współczynnik 
recyklingu, oraz potraktować priorytetowo selektywne 
zbieranie bioodpadów w celu zwiększenia współczynnika 
kompostowania. Należy utworzyć w każdej gminie miejsca 
przeznaczone do zbierania konkretnych odpadów (tzw. 
„punkty selektywnej zbiórki odpadów”).



 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Przegląd 
wdrażania polityki ochrony środowiska UE 
Sprawozdanie na temat państwa - POLSKA 

 Bruksela, dnia 3.2.2017 r. SWD(2017) 53 final

 Należy wzmocnić egzekwowanie przepisów 
dotyczących odpadów, zwłaszcza kontrole jednostek 
zajmujących się gospodarowaniem odpadami lub ich 
unieszkodliwianiem, a także ustanowić skuteczne 
sankcje dla gmin lub władz lokalnych w celu 
zapewnienia zwiększenia ich wkładu w ograniczenie 
praktyk nielegalnego wyrzucania odpadów. 



KRÓTKA HISTORIA STAWEK

 2004 – 14,75 zł 

 2007 – 75 zł uzasadnienie: demotywowanie do 

składowania

 2008 – 100 zł



STAN PRAWNY SPRZED ZMIAN

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 

października 2015 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) 

określa jednostkowe stawki opłat, które są 

ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub 

ziemi, pobór wód oraz za umieszczanie odpadów 

na składowisku

 W 2016 r. stawka jednostkowa za składowanie 

zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 

120,76 zł/Mg



UZASADNIENIE PROJEKTU

 Konieczność dokonania zmian w wysokości 

jednostkowych stawek opłat za składowanie 

wybranych rodzajów odpadów wynika przede 

wszystkim ze zobowiązań Polski w ramach 

członkowstwa w Unii Europejskiej, 

określonych w szeregu dyrektyw dotyczących 

gospodarki odpadami.



DYREKTYWY

 - Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów;

 Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE);

 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 września 2006 r. w sprawie zużytych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów;

 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych;

 Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 
18 września 2000 r.w sprawie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji;

 Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
w sprawie składowania odpadów



UWARUNKOWANIA KRAJOWE

 z dniem 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis 

zawarty w art. 55 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), a następnie w art. 

122 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), 

zgodnie z którym zakazuje się składowania 

odpadów ulegających biodegradacji selektywnie 

zebranych.



ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA

SKŁADOWANIE ODPADÓW DLA WYBRANYCH

RODZAJÓW ODPADÓW

 zobowiązaniami Polski wobec UE wynikającymi z 
dyrektyw;

 możliwością spełnienia przez Polskę warunków ex-ante do 
pozyskania z funduszy UE środków na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu gospodarki odpadami w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020;

 efektywnym funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach;

 kontynuacją przedsięwzięć związanych z instalacjami do 
przetwarzania odpadów dofinansowanymi z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (działanie 2.1 
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych).



ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU

 Jednym z głównych założeń nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa 
selektywnego zbierania odpadów u źródła oraz 
stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, które 
zapewnią zgodne z hierarchią postępowania z 
odpadami zagospodarowanie najbardziej 
problemowych odpadów komunalnych i aby 
możliwe było osiągnięcie wymaganych poziomów 
ograniczenia składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, a także poziomów 
przygotowania do ponownego użycia, recyklingu 
oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych.



WPŁYW NA OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ

 Docelowo przy prawidłowo prowadzonej gospodarce 
odpadami komunalnymi strumień zmieszanych 
odpadów komunalnych kierowanych do regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
tzw. RIPOKów będzie systematycznie malał, gdyż 
niezbędne jest zwiększanie selektywnej zbióki
odpadów u źródła a rynek odpadowy powinien 
skierować się na tzw. „czysty” surowiec, którego 
przetwarzanie wpływa bezpośrednio na uzyskiwane 
poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia. Powinno to wpłynąć na zmniejszenie masy 
odpadów kierowanych do składowania, a przez to 
stopniowe marginalizowanie wpływu opłaty za 
składowanie na jednostkowy koszt odbioru odpadów 
komunalnych na mieszkańca.



OPŁATA A HIERARCHIA POSTĘPOWANIA

 obecny poziom stawek opłat powoduje postępowanie z 
odpadami niezgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami, a mianowicie kierowanie 
do unieszkodliwiania poprzez składowanie, a nie 
poddawanie takim procesom, które zapewnią w 
pierwszej kolejności odzysk odpadów, a przez to 
również pozwolą wywiązać się Polsce z zobowiązań 
nałożonych przez UE. Czynnikiem niezbędnym, aby 
urealnić osiągnięcie poziomów recyklingu lub 
odzysku, jest znaczące podniesienie opłat za 
składowanie odpadów – wykazane również w tzw. 
roadmap opracowanej na zlecenie Komisji 
Europejskiej dla Polski “Support to Member States in
improving waste management based on assessment of 
Member States’ performance” (Reference: 
070307/2011/606502/SER/C2)



STOPNIOWY WZROST

 W projekcie rozporządzenia określono stopniowy 

wzrost stawek opłat tych odpadów w 3-letniej 

perspektywie czasowej (do roku 2020).

 Docelowa stawka opłaty za składowanie tego 

typu odpadów została ustalona w niniejszym 

projekcie rozporządzenia na poziomie 270 zł 

(obecna górna stawka opłaty stanowi 

ograniczenie w określeniu wyższej wysokości 

stawki).



INFORMACJE UE

 Do grupy państw, w których poziom składowania 
jest większy niż 60%, do których zalicza się 
również Polska, ogólna opłata za składowanie 
odpadów zawiera się z reguły w przedziale do 55 
EUR za 1 Mg, natomiast wśród państw, w 
których poziom składowania jest mniejszy niż 
20% ogólna opłata za składowanie oscyluje 
pomiędzy 95 a 155 EUR/Mg.

 Obecnie poziom opłat za składowanie odpadów w 
Polsce wynosi dla odpadów komunalnych około 
20 EUR/Mg, dlatego też w projekcie 
rozporzadzenia zaproponowano docelowy poziom 
opłaty w granicach 65 EUR (270 zł) za 1 Mg.



OSTATECZNA WERSJA

 ROZPORZĄDZENIE

 RADY MINISTRÓW

 z dnia 6 marca 2017 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska

 Wzrost 

 20 03 01 – 140 zł (2018) – 170 zł (2019) – 270 zł 

(2020)



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 (DzU z 2015 r. 

poz. 1277).

 Wysokokaloryczne odpady (powyżej 6 MJ/kg) o 

kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 i 19 12 12

oraz z grupy 20, których nie wolno składować, 

zostały wymienione w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia.



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+



OPŽP 2007 - 2013

Kategorie žádosti Počet Součet z fs celkem

Kompostárny a bioplynové stanice 599 2 283 755 428

Sběrné dvory 456 2 279 684 493

Systémy odděleného sběru 2 330 4 838 530 560

Zařízení na předkládání odpadů 17 62 493 444

Ostatní zařízení 311 2 355 928 362

Projekty kombinující výše uvedené 
možnosti

250 1 122 293 576

Celkový součet 3 963 12 942 685 864



OPŽP 2007 - 2013

kraj realizace
Počet Součet z fs celkem

Středočeský kraj 606 2 005 714 878 Kč

Jihomoravský kraj 484 1 557 096 381 Kč

Vysočina 395 1 144 468 818 Kč

Zlínský kraj 374 1 134 846 890 Kč

Olomoucký kraj 366 1 225 472 397 Kč

Jihočeský kraj 345 1 194 497 624 Kč

Moravskoslezský  kraj 303 911 404 935 Kč

Pardubický kraj 271 897 414 582 Kč

Královéhradecký kraj 224 644 033 825 Kč

Plzeňský kraj 184 581 117 472 Kč

Ústecký kraj 171 733 179 703 Kč

Liberecký kraj 100 425 500 081 Kč

Karlovarský kraj 78 293 909 427 Kč

Hlavní město Praha 62 194 028 850 Kč

Celkový součet 3963 12 942 685 864 Kč



• PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

• 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit 

dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

• 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

• 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

• 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

• PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

• 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek

• 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek 

• 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy 

Země

• PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

• 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů

• 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

• 3.3 Rekultivovat staré skládky

• 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže

• 3.5 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

• PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu

• 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací ČR

• 4.2 Posílit biodiverzitu 

• 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

• 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

• PO 5: Energetické úspory

• 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie



Alokace pro jednotlivé prioritní osy 



Specifický cíl 3.1 

Prevence vzniku odpadů

• aktivita 3.1.1 – Předcházení 

vzniku komunálních odpadů

• aktivita 3.1.2 – Předcházení 

vzniku průmyslových odpadů 

(např. aplikace technologií, 

které sníží měrné množství 

odpadů vznikající ve výrobě)



Specifický cíl 3.2
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 

odpadů

• aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace 

zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

• aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace 

zařízení pro materiálové využití odpadů

• aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace 

zařízení na energetické využití odpadů

• aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace 

zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

včetně zdravotnických odpadů



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Podmínky pro poskytnutí podpory:

• uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory, www.opzp.cz

• žádost je v souladu s vyhlášenou výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce, přílohami 

žádosti, se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového 

hospodářství kraje (doloženo potvrzením)

• nutný souhlas dotčené obce

• doložená analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů dle požadované struktury

• vyřešený majetkoprávní vztah k dotčeným nemovitostem (nájem, vlastnictví)

• vyhovující ekonomické vyhodnocení

• nákladovost musí odpovídat charakteru předmětu a rozsahu projektu, cenám

• v místě a čase obvyklým pro dané odvětví a je v souladu s Pravidlem 3E.

• minimální způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč bez DPH

• Pro oddělený sběr a svoz není možné podpořit traktory či jiná specifická multifunkční 

zařízení.

http://www.opzp.cz/


Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Otevřené výzvy:

114. výzva 

Příjem žádostí do 2.12.2019, průběžná výzva

• 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

- podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení 

musí být minimálně 60 %.

- vše kromě kovů, skla, sk. odpadů 17 z katalogu a podskupiny 16 01 z kat. odpadů

- kompostárny a BRKO ne



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Plánované výzvy: 

126. výzva

příjem žádostí 2.9.2019 - 3.2.2020,  kolová

• Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů (BPS, tepelné 

zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, výroba paliv z ost. odpadů)

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, 

systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery)

• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

122. výzva

příjem žádostí 1.4.2020 – 30.7.2020,  kolová

•Předcházení vzniku komunálních i průmyslových odpadů

• Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, 

textil, BRKO),

• Zavádění tzv. systému „door-to-door“ 



Děkuji za pozornost!

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz



2. Česko-polská konference

Energetické využívání komunálních odpadů 

Iveta Jurenová

SAKO Brno, a.s.

29. - 30. květen 2019, Olomouc - Kraków



Představení společnosti SAKO

➢ Městská akciová společnost

➢ Roční obrat: 670 mil. Kč

➢ Počet zaměstnanců: 430 

Společnost zajišťuje:

➢ Komplexní nakládání s komunálním odpadem ve městě Brně- SVOZ

➢ Provoz zařízení k energetickému využívání odpadů (ZEVO) včetně   

výroby tepelné a elektrické energie

➢ Provoz dotřiďovací linky

➢ Obsluhu 38 sběrných středisek odpadu



Data 2018 – zařízení na energetické využívání 

odpadů (ZEVO)

Množství spáleného odpadu :  223 046 tun   (28 tsko/h)

Naplnění kapacity spalovny (248 000 t odpadu/rok):    90 %  

Provozní hodiny (8760):                    K2 – 7 928 h       K3 – 8 036 h

Plánovaná technologická odstávka : K2 - 832 h           K3 – 724

Provozní hodiny kotelna :                  8 469 h

Vyrobené teplo :                               2 303 184 GJ    (10,3 GJ/tsko)

Dodané teplo :                                  1 050 954 GJ

Dodané teplo průměr 2018:                                                          124  GJ/h/kotelna

Vyrobená elektrická energie :       65 477 MWh   (235 717 GJ)

Vyrobená elektrická energie průměr 2018:                                   8,6 MW/h

Průměrná vlastní spotřeba elektřiny:                                             2,2 MW/h

Dodaná elektrická energie :         47 593 MWh

Spotřeba zemního plynu :           159 795 m3      (pro najíždění a odstavování kotle)



Srovnání ZEVO v ČR

Teoretická kapacita 4 zdrojů na energetické využívání odpadů je 769 000 tun,

což představuje 13,5 % z celkové produkce KO v ČR/2017 (5 691 000 t) 

• ZEVO Praha z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,113 MWh el. energie a dodalo 2,9 GJ tepla ve formě páry

• ZEVO Liberec z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,285 MWh el. energie a dodalo 6,8 GJ tepla ve formě páry

• ZEVO Brno z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,295 MWh el. energie a dodalo 4,8 GJ tepla ve formě páry

• ZEVO Plzeň z 1t spáleného odpadu vyrobilo 0,499 MWh el. energie a dodalo 2,1 GJ tepla ve formě páry

teoretická 

kapacita

vyrobené množství  

el. energie

dodané množství 

tepla ve formě páry

v t/rok v MWh/2018 v GJ/2018

ZEVO Praha Malešice 330 000 272 210 82,5 45 068 807 856

TERMIZO Liberec 96 000 82 683 86,1 11 000 575 000

SAKO Brno, a.s. 248 000 223 046 89,9 65 477 1 050 954

ZEVO Plzeň 95 000 90 933 95,7 44 182 254 954

Celkem 769 000 668 872 87,0 165 727 2 688 764

energetické 

využití odpadu v 

roce 2018

využití 

kapacity

v %



Brno - Dodávky tepla do sítě



Návoz odpadu na ZEVO za rok 2018 (v t) 

Brno; 85 843; (38%)

Jihomoravský kraj; 105 345; (47%)

Olomoucký kraj; 
14 180; (6%)

Moravskoslezský kraj; 4 523; 
(2%)

Pardubický kraj; 5 592;( 3%) Zlínský kraj; 2 626;( 1%) Kraj Vysočina ; 6 137; (3%)



Produkce KO a SKO ve městě Brně v letech 2002 - 2017
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Strategické projekty SAKO

➢ Rozšíření kapacity ZEVO o 3.kotel  

z 240 tis.tun na 360 tis.tun/rok

➢ Brněnské centrum pro materiálové 

využívání odpadů- velkokapacitní 

poloautomatická dotřiďovací linka 

a sběrný dvůr 

➢ Rozšíření dopravy odpadu po 

železnici



Projekt OHB II – Linka K1  

Realizace projektu OHB I (2009-2010) 

ZEVO SAKO Brno, a.s. linka K2, K3

Projekt OHB II - ZEVO SAKO Brno, a.s. linka K1



Dotřiďovací linka



Dovoz odpadu po železnici

Nakládka ve Svitavách Vykládka a vysypání v SAKO



ACTS kontejnery 

Balíkování odpadu 

ISO kontejnery 

Kontejnery Innofreight

Možnosti železniční přepravy



SAKO a výhřevné odpady

➢ Výstupem z dotřiďovací linky je 30 – 40% materiálově využitelných složek a 60 –

70% odpadů kat. č. 19 12 12. Tyto končí v zařízeních na výrobu alternativních 

paliv, v ZEVO nebo na skládkách.    

➢ Odpady o vysoké výhřevnosti (15-35 MJ/kg) nelze 

ve velkých objemech přímo umísťovat do 

zásobníků ZEVO
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10,5 MJ/kg



Energetické využívání plastů

Chlorovodíková koroze trubek přehříváků



Energetické využívání plastů

Struskové nápeky na stěnách kotle 





Děkuji za pozornost

Iveta Jurenová

1.spalovna v 

Rakousku 

Uhersku –

Brno, 

Špitálka , 

rok 1905



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

A.P.O.H.
Aktuálny stav infraštruktúry v rámci 
nakladania s komunálnymi odpadmi   
na Slovensku

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA – prezident A.P.O.H.



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Súčasný stav nakladania s odpadmi

v SR – realita

Odpadov spolu: cca 10.500.000 ton

1. KO spolu – 2.057.789 ton

2. Skládkovanie (ZKO) – 1.246.132 ton

3. Spaľovanie (ZKO) – 197.070 ton

4. Zhromažďovanie – 312 ton

5. Recyklácia – 614.275 ton (cca 30%)
(zdroj ŠÚ za 2017)

1. PET nápojové obaly – 34.000 ton verzus 28.000 ton (zber

cca 20.000 ton – 60% verzus 72%)

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Súčasná infraštruktúra v oblasti OH

na Slovensku

Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie

odpadov

• 122 skládok odpadov (94 O, 11N, 17 I)

• 2 spaľovne ZKO, 3 spaľovne NO (viacero malých spaľovní na nemocničný

odpad priamo v nemocniciach), niekoľko ČOV a neutralizačných staníc na

tekuté N a O odpady, niekoľko stoviek malých a väčších kompostární

(priemyselných/obecných, oficiálnych/neoficiálnych)

• 8 zariadení na výrobu TAP s výrobnou kapacitou cca 200.000 ton

(potenciál cementárni na TAP – cca 450.000 ton)

• Dostatočné kapacity na recykláciu základných typov plastov (PET, LDPE,

PP), dreva, skla, elektroodpadov, pneumatík, autobatérii, zmiešaného

papiera (na kartón a lepenku recyklačný závod absentuje).

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Súčasný stav nakladania s odpadmi

v SR - realita

1. Viac ako 70% odpadov stále končí na skládkach

2. Separovaný zber – stagnuje – zvyšovanie objemu ZKO na skládkach

odpadov

3. Problémy v rámci RZV – „konkurencia“ medzi OZV – málo financií v

systéme, „reautorizácia“ OZV, ktorým už bola odobratá autorizácia

4. Plnenie cieľov recyklácie a zhodnotenia aj cez „potvrdenky“ (lacnejšie a

jednoduchšie...)

5. Nelegálne nakladanie s odpadmi v obrovskej miere (predovšetkým

stavebný odpad, nebezpečný odpad) a neriešenie daného stavu

6. Absencia zariadení na recykláciu a zneškodnenie stavebných a

nebezpečných odpadov – predovšetkým tekutých na západnom

Slovensku – prevoz NO na veľké vzdialenosti, v krátkej budúcnosti

môžeme čeliť veľkým problémom

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Čo nás čaká do 5 rokov

1. Zatvorenie cca 50 skládok odpadov v rámci tzv.

projektu EU Pilot

2. Odklon od skládkovania minimálne o 50%

3. Obmedzenie budovania ďalších kaziet skládok

odpadov

4. Zvýšená miera separácie a recyklácie odpadov

5. Zálohy na nevratné nápojové obaly

6. Zavedenie separovaného zberu BRKO

7. Zvyšovanie podielu energetického zhodnocovania

odpadov

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Ako dosiahnuť ciele do 2025

1. Zvýšenie miery separovaného zberu - RZV

2. Odklon od zneškodnenia odpadov na skládkach –

podpora alternatívnych metód nakladania s odpadmi –

tzv. splitting/TAP, ZEVO (spaľovne s R1 na ostatné aj

nebezpečné odpady) – TAP dobudovať kapacity cca 150-

200.000 ton/rok, potreba vybudovať min. 3 ďalšie ZEVO s

kapacitou aspoň 150.000 ton/rok/jedno ZEVO

3. Výrazná legálna recyklácia stavebného odpadu

4. Spracovanie BRKO – ZEVO/bioplynová stanica

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Problémy na dosiahnutie cieľov

1. RZV verzus zálohový systém – zálohy na nevratné

nápojové obaly môžu „rozbiť“ celý systém RZV

2. Problematické až nemožné získať povolenia na

vybudovanie akýchkoľvek zariadení na zhodnotenie ZKO

(TAP/R1) – EIA/verejnosť, proces od myšlienky cez EIA,

samotné povolenie a výstavbu/spustenie trvá cca 3-5

rokov

3. Nedostatočný počet legálnych zariadení na recykláciu

stavebného odpadu

4. Spracovanie BRKO – nedostatočné kapacity na

spracovanie daného typu odpadov

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 
Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 

Ako ďalej?

Ktorú cestu si vyberieme?

Olomouc,  29.05.2019



Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

Asociácia podnikateľov

v odpadovom hospodárstve

www.apoh.sk 

Ďakujem

za pozornosť

Olomouc,  29.05.2019



PŘEDSTAVENÍ MULTIPALIVOVÝCH KOTLŮ V 

KARVINÉ A PŘEROVĚ

2. Česko-polská konference „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze 
směsného komunálního odpadu”  
29. - 30. květen 2019, Olomouc - Kraków

Ing. Marcel Vrátný
Veolia Energie ČR, a.s.



MODERNIZACE TEPLÁRNY KARVINÁ 

A TEPLÁRNY PŘEROV (podmínky IED a BAT, dopad CO2)

DEFINOVÁNÍ PALIVOVÉ ZÁKLADNY 

(FLEXIBILITA PALIV)

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV 

VYROBENÝCH Z NERECYKLOVATELNÝCH ODPADŮ 

Transformace lokality Karviná-Havířov a Přerov



Energetické využití tuhých alternativních paliv

Zdroj: Arnika



Energetické využití tuhých alternativních paliv 
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Produkty

Výstupy

Proces

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

RECYKLACE A VÝROBA 
ALTERNATIVNÍCH PALIV

Recyklovatelná 
frakce (sklo, papír, 

plast, kovy)

Ztráta 
vody

Bio 
frakce

Nerecyklovatelná 
frakce

Odpady TAP

ENERGETICKÉ 
VYUŽITÍ

Teplo Elektřina

Vedlejší 
energetické 

produkty
Odpady



Centrální zásobování teplem v Havířově a Karviné

Soulad s požadavky Směrnice o průmyslových emisí (Industrial Emission Directive, IED)

Zákon o ochraně ovzduší – Nové BAT pro velká spalovací zařízení (LCP)

HAVÍŘOV
~ 73 000 obyvatel

94% podíl CZT

KARVINÁ
~ 54 000 obyvatel

89% podíl CZT

TEPLÁRNA KARVINÁ
(248 MWth, 55 MWe)

Černé uhlí, černouhelné kaly, biomasa

Ekologizováno, v souladu s IED

TEPLÁRNA 

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
(171 MWth, 24 MWe)

Černé uhlí, černouhelné kaly, biomasa

Ekologizace dosud neprovedena

IED deadline 1/1/2023
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Modernizace Teplárny Karviná 

Odstavení Teplárny Československé armády

Teplárna Karviná Teplárna Československé armády
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Biomasa

Tuhé alternativní palivo Multipalivový fluidní kotel

Modernizace Teplárny Karviná

Energetické využití tuhých paliv 

✓ Flexibilní zdroj tepla
✓ Pozitivní vliv na životní prostředí
✓ Využití alternativních paliv s vysokoúčinnou kogenerací
✓ Podpora recyklace odpadů
✓ Náhrada fosilních paliv 

Zdroj: Valmet
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Modernizace Teplárny Karviná

Multipalivový kotel – reference technologie

Zdroj: Valmet
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Transformace lokality Karviná-Havířov

Porovnání emisí 2017 a 2023
• Snížení emisí prachu o 24%
• Snížení emisí SO2 o 76%
• Snížení emisí NOx o 54%

Roční emise Teplárny Karviná a Teplárny Československé armády



Modernizace Teplárny Přerov
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Plánovaná realizace kotlů K5 a K6 s novou protitlakou turbínou TG3 

v průběhu let 2020 – 2022

Snížení koncentrací plynných emisí na polovinu oproti 2015. Koncentrace tuhých 

znečišťujících látek (TZL) jsou už léta na technologickém minimu pod požadavky BAT.



Modernizace Teplárny Přerov

Multipalivový kotel – reference technologie
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- Nybro Energi, Švédsko

- BFB kotel o výkonu 22 MWt, 30 t/h, 60 bar, 410°C, 

- Protitlaká TG 6 MWe

- Zdroj uveden do provozu 15.7.2016

- Palivo RDF (30-50% komunální odpad, 50-70% 

průmyslový odpad), výhřevnost 8-20MJ/kg, 

průměrná výhřevnost 11,6 MJ/kg

-

Zdroj: Valmet



Modernizace Teplárny Přerov

Multipalivový kotel – reference technologie
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- Kantor Energy, Velká Británie

- Roštový kotel, o výkonu 41 MWt, 45 t/h, 39 bar, 400°C, účinnost min. 85%

- protitlaká TG 8,5 Mwe

- Palivo 60-70% RDF a 40-30% SRF

- Nominální LHV - 11,5 MJ/kg

- Uvedení do provozu 2/2020
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Energetické využití tuhých alternativních paliv 

- spolupráce s městy

Memorandum Veolia + Havířov + Karviná (2017/10)

Memorandum Veolia + Přerov (2018/2) Memorandum Veolia + Ostrava

(2017/11)



Děkuji za pozornost

Ing. Marcel Vrátný
Veolia Energie ČR, a.s.

marcel.vratny@veolia.com



Projekty využití směsných komunálních 

odpadů

29. 5. 2019

Zařízení přípravy paliv pro energetickou koncovku



Obce a města

Platby za využití odpadu
Tržby za prodej elektřiny

a tepla 

Dodávka elektřiny  
a tepla (CZT)

Dodávky paliv

20 - 40 %

Platba za využití 
paliv

Dodávky komunálních odpadů

Cementárna

Dodávky strusky 

25-30 %

PEVO

P
latb

y za vyu
žití o

d
p

ad
u

Uložení podsítné 
frakce

10-30 %

Platby za uložení

Výrobci stavebních 
materiálů

Uložení popílků 

cca 5 % (NO)

D
o

d
ávky ko

m
u

n
áln

ích
 

o
d

p
ad

ů

Jaké řešení připravit pro nakládání s SKO?
Není jediné řešení!!! Každá lokalita má svá specifika!!!

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Obce a města

Platby za využití odpadu

Tržby za prodej
elektřiny a tepla 

Dodávka elektřiny  
a tepla (CZT)

Platba za využití 
paliv

Dodávky komunálních odpadů

Dodávky strusky k

25-30 %

PEVO

P
latb

y za vyu
žití o

d
p

ad
u

Uložení podsítné 
frakce

10-30 %

Platby za uložení

Uložení popílků 

cca 5 % (NO)

D
o

d
ávky ko

m
u

n
áln

ích
 

o
d

p
ad

ů

Jaké faktory rozhodují?
Neexistuje univerzální řešení pro celou ČR!!!

Výrobci stavebních 
materiálů

Dodávky paliv

20 - 40 %

DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ V 
LOKALITĚ

STAV A PARAMETRY STÁVAJÍCÍCH 
ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

KAPACITA NÁVAZNÉ 
INFRASTRUKTURY (CZT, DOPRAVA, SKLÁDKY)

POSTOJ OBYVATEL, POLITIKŮ A 
NEVLÁDNÍCH ORG. V LOKALITĚ

SLOŽENÍ ZBYTKOVÝCH 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Úprava odpadů pro energetické využití

93

„Technický kompost“ pro uložení na skládku

(splnění AT4 a max. výhřevnosti 6,5 MJ/kg)

Biologická degradace

Příjem odpadů a drcení <300 mm

Vibrační síto a balistická separace

Manuální a/nebo automatická

separace druhotných surovin a HCF

Odvoz 

k energetickému 

využití

Lisování 

druhotných surovin 

do balíků

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



• Návoz SKO by probíhal do bunkru v příjmové hale, kde bagr 

vytřídí nečistoty, které mohou narušit další proces.

• Bagr naloží tuhý odpad do násypky před-drtiče, což sníží 

zrnitost namíchaného SKO do <300 mm. 

• Následně, vibrační ploché síto oddělí organické látky, 

minerály, kovy a malé i nevyužitelné části z nadsítné frakce 

obsahující spalitelné složky. Tato část je dále balisticky 

oddělena pro extrakci nečistot s vysokou hustotou. 

• Výsledkem tohoto procesu je frakce (HCF), která bude dále 

dále tříděna ručně, mechanicky a pomocí technologie NIR 

(Near Infra Red), s cílem získat recyklovatelné komodity (sklo, 

plasty, částečně papír.

• Kovy, jako je železo a hliník, budou odděleny elektrickými 

nebo permanentními magnety a vířivým proudem. 

• Po předchozím odtřídění recyklovatelných částí bude 

materiál dále „negativně“ tříděn i s využitím technologie NIR 

(Near Infra Red), aby se snížil poměr PVC (chloru) a získala 

se požadovaná kvalita výstupního paliva HCF.

• HCF lze přímo využít v teplárenském zdroji nebo může být 

dále zpracovávána k výrobě paliva RDF s vyšší kvalitou a 

menší zrnitostí.

Příklad procesu zpracování SKO

13
PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
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První fáze začíná drcením, screeningem

a oddělením lehké frakce od těžké

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
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Volitelně: manuální mechanické a automatické 

třídění druhotných surovin a PVC

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Separace Fe (magnet) a Al (vířivými proudy)

97PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Skladování paliv a nakládka k odvozu

98PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Materiálově využitelné frakce z SKO
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Karton

PET 
transparentní

PET modrý PPPET zelený

HDPE

Nápojové kartony

PET mix Papír smíšený

Folie PE trans.Folie PE mix PS



Recyklační trh: pohyblivý cíl
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• Separace materiálově využitelných 

inertních odpadů (sklo, železné a 

neželezné kovy) zvyšuje výhřevnost 

paliva.

• Příjmy z prodeje vytříděných plastů, 

jsou relativně proměnlivé.

• Příklad: Trh s recyklovatelnými 

plasty v Německu 09/2018

• Z tohoto důvodu je žádoucí 

spolupráce s AOS na 

spolufinancování odtříděníí a 

recyklace využitelných obalových 

odpadů.

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Recyklační trh: pohyblivý cíl
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• Příklad: Trh s recyklovatelnými 

plasty v Německu 09/2018

• Enormní přetlak nabídky plastů na 

Německém trhu

• Poptávka je dnes téměř pouze po 

„high-grade“ plastových materiálech 

a ty lze těžko získávat dotříděním 

SKO!!!

• Příjmy z prodeje vytříděných plastů, 

ale i dalších druhotných surovin 

(papír, kovy, sklo) jsou vysoce 

nestabilní.

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Jak celou hru ovlivňuje Čína?
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Vysokokalorická frakce (HCF) pro přímé použití 

v spalovacích komorách, zrnitost: <300 mm

• Hrubá kalorická hodnota: 12-16 MJ/kg

• Objemová hustota: 0,3 – 0,5 t/m3

nebo použité jako surovina pro výrobu RDF & SRF

Residue Derived Fuel (RDF) pro kalcinační 

zařízení

• Zrnitost: 50 – 100 mm

• Hrubá kalorická hodnota: 15-19 MJ/kg

• Objemová hustota: 0,2 – 0,4 t/m3

Solid Recovered Fuel (SRF) pro hlavní hořáky

• Zrnitost: <15 – 30 mm

• Hrubá kalorická hodnota: >22 MJ/kg

• Objemová hustota: 0,1 – 0,25 t/m3

Možnosti výroby paliva

103PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Další obce

Svozové 

společnosti

Obec I

Obec II

Obec III

Dodávky SKO

Platba za využití odpadů
Sdružení 

/svazek měst 

a obcí

Dodávky SKO

Dodávky SKO

Dodávky SKO

Dodávky SKO

Dodávky SKO

Dodávky SKO

Skládka

Zbytková 
stabilizovaná 

frakce 

Jak nastavit budoucí systém pro SKO
Spojení s modernizací stávajících energetických zdrojů!

PEVO

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Předpokládané umístění koncových zařízení
Energetické využití HCF v Karviné a Přerově

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



Projekt Přerov

Lokalita
• Vybudování zařízení na zpracování zbytkových komunálních odpadů v areálu 

Teplárny Přerov

Legislativní proces 

výstavby

• Souhlas s územním plánem obce

• Uzemní řízení a EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí)

• Stavební povolení

• Další (Souhlas k provozu zařízení, Integrované povolení)

1. Vybudování zařízení pro 

výrobu paliv pro energetické 

využití

2. Rekonstrukce teplárny Přerov 

(spalování alternativního paliva 

a biomasy)

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ing. Michal Stieber, MBA

Obchodní ředitel Divize využití odpadů  

skupiny Veolia v ČR

E-mail: michal.stieber@veolia.com

Tel.: +420 731 627 245

KONTAKT

PROJEKTY VYUŽITÍ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ



www.veolia.cz

/VeoliaCZ /VeoliaCZ/company/veoliacz Veolia CZ

PRO VÍCE INFORMACÍ

/veolia_cz



SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ENERGETICKOU FRAKCÍ 

A ÚROVNĚ VYUŽITÍ A RECYKLACE  

V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

KALORYCZNYMI A POZIOMY ODZYSKU I 

RECYKLINGU W REPUBLICE CZESKIEJ

OLOMOUC – KRAKÓW – BRNO

29. – 31.5.2019

Michal Kříž, AQUATEST a.s., 

ČESKO-POLSKA KONFERENCE

ÚROVEŇ RECYKLACE A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ FRAKCÍ 

ZE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

CZESKO-POLSKA KONFERENCJA

POZIOMY ODZYSKU A ZAGOSPODAROWANIE 

FRAKCJI KALORYCZNEJ
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fot. proGEO

Cele / cíle:

1. Česko-polská konference komunální odpady 2018

1. Czesko-polska konferencja odpady 2018

• zwiększenie recyklingu organicznego, w tym waloryzacja i certyfikacja kompostu /

zvyšování organické recyklace, včetně valorizace a certifikace kompostu

• zwiększenie poziomów recyklingu (dalsza automatyzacja procesów) i minimalizacja

deponowania odpadów / zvyšování úrovně recyklace (další automatizace procesů) a

minimalizace ukládání odpadu na skládky

• dostosowanie wymagań dla instalacji w zakresie BAT / přizpůsobení požadavků na

zařízení v oblasti BAT

Polska / Polsko

• przewidywalność systemu gospodarki

odpadami (określenie jasnych

długofalowych celów) / rozvoj

strategických cílů, předvídatelnost

systému nakládání s odpady

• poprawa zasad finansowania systemu /

zlepšení pravidel financování systému

Republika Czeska / Česká republika

• nowe, proste i przewidywalne 

prawodawstwo, neutralne dla sposobów 

przetwarzania - technologii gospodarki 

odpadami, zasady rynkowe / nová 

jednoduchá a předvídatelná legislativa, 

neutrální pro způsoby – technologie 

nakládání s odpady, tržní principy
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fot. proGEO

Cele / cíle: II.

1. Česko-polská konference komunální odpady 2018

1. Czesko-polska konferencja odpady 2018

Polska / Polsko

• wykorzystanie potencjału energetycznego

(np. fermentacja) / využití energetického

potenciálu (např. fermentace)

• możliwość wykorzystania frakcji kalorycznej

np. w lokalnych ciepłowniach / vytvoření

podmínek pro použití kalorické frakce v

místních teplárnách

• uregulowanie zagospodarowania popiołów

z gospodarstw domowych / úprava

nakládání s popelem z domácích kotlů

• dostosowanie technologii do zmieniających

się strumieni odpadów (selektywna zbiórka,

bioodpady) / přizpůsobení technologií

změnám odpadních toků (selektivní sběr,

biologický odpad)

Republika Czeska / Česká republika

• stworzenie sieci automatycznych urządzeń 

sortujących i instalacji do przetwarzania 

bioodpadów, budowa instalacji do odzysku 

energii z odpadów/ vytvoření sítě 

automatizovaných třídících zařízení a 

zařízení pro nakládání s BRKO, výstavba

energetických zařízení pro energetické 

využívání odpadů

• dostosowanie sortowania odpadów do 

formy surowców sprzedażowych -

zastosowanie automatycznego sortowania 

oraz przetwarzania. Produkcja kompostu 

wysokiej jakości (nawozy) / odpady 

upravovat do podoby prodejných surovin –

uplatnění automatického třídění a úpravy. 

Výroba kvalitního kompostu s uplatněním 

na půdu.



Nakládání s odpady v ČR a v PR

Gospodarka odpadami w RC a w RP 
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Polska / Polsko 1) Republika Czeska / 

Česká republika 2)

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych /

Vyráběný komunální odpad
11.654.000 Mg 5.612.000 t

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych /

Vyráběný komunální odpad
303 kg/ob 531 kg/ob

Składowanie / 

skládkování
36,5% 45%

termiczne unieszkodliwianie / 

energetické využití
18,1% 12%

kompostowanie i fermentacja / 

kompostování a fermentace
16,2% 5 %

recykling materiałowy / 

Materiálové využití
27,8% 38%

Segregacja / třídění

kg/Mk  /  kg/ob

szkło / sklo

papier / papír

tworzywa sztuczne / plasty

56,3

11,6

6,6

7,9

56 (44,8) 

12

20

12

1) Infrastruktura komunalna w 2016 r. – GUS, Warszawa 2017

2) MŽP,ISOH, 2015
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fot. proGEO

Statistické údaje EU

Dane statystyczne UE

www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (23.04.2018)

Energetické využití odpadů v %

Energetyczne wykorzystanie odpadów w %

http://www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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fot. proGEO

Statistické údaje EU

Dane statystyczne UE

Množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách v %

Ilość deponowanych odpadów komunalnych w %

www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (23.04.2018)

http://www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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fot. proGEO

Produkce a využití  komunálních odpadů: 

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

AKTUÁLNÍ CÍLE RECYKLACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

2025

• 55 % recyklace komunálních odpadů 

2030

• 60 % recyklace komunálních odpadů 

2035

• 65 % recyklace komunálních odpadů v roce 2035

• skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů

• energeticky využívat maximálně 25 % komunálních odpadů 

Celková produkce komunálních odpadů  2017  - 5. 691 000 t/rok

Cílový stav 2035

65 % recyklace = 3.699 150 t/rok

25 % energetické využití = 1.422 750 t/rok

10 % skládkování = 569 100 t/rok

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

Spalovny komunálních odpadů – 4 zařízení  ZEVO,

celková kapacita 770.000 t/rok

SAKO Brno 

1. spalovna vybudována 1905

▪ nová spalovna – ZEVO v provozu od 1989

▪ kapacita  248.000 t /rok,

▪ cena 1028 CZK/t (172 PLN/Mg)

Praha

Praha-Malešice

1. spalovna vybudována 1934 

▪ nová spalovna – ZEVO v provozu od 1989 

▪ kapacita 330.000 t/rok, 

▪ cena 1894 CZK/ t (317 PLN/Mg)

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

Spalovny komunálních odpadů - ZEVO

TERMIZO Liberec 

▪ start ZEVO 1999 

▪ kapacita  96.000 t/rok, 

▪ cena 1330, - CZK/t (222 PLN/Mg)

Chotíkov (u Plzně)

▪ start ZEVO 2016 

▪ kapacita 96.000 t/rok, 

▪ cena 1725, - CZK/t (288 PLN/Mg)

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

Zařízení na výrobu paliva z odpadů /

Počet zařízení: 10 

Kapacita: 300.000 t/rok

Počet cementáren využívajících TAP-RDF: 5 

Aktuální kapacita cementáren: 420.000 t/rok

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

AKTUÁLNÍ CÍLE RECYKLACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

2017 Využití 2025 CÍL 2030 CÍL

v mil t. v % v mil t. v % v mil t. v %

Produkce komunálních odpadů 5,69          5,69 5,69

Materiálově využito 2,16 38%

Energeticky využito 0,68          12%

Celkem 2,84 50% 3,13         55% 3,41 60%

Rozdíl 0,29     0,57
Nárůst/potřebná kapacita 

oproti 2017 290 000 t 570 000 t

Aktuální kapacity 

pro energetické využití komunálního odpadu = 1.190 000 t/rok

2035

25 % energetické využití komunálního = 1.422 750 t/rok
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fot. proGEO

Systém odpadového hospodářství ČR

Struktura nádob na druhotné  suroviny 

RECYKLACE

START 1997
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fot. proGEO

Třídící linky na druhotné suroviny

Typy třídících a dotříďovacích linek v ČR

✓ Skupina 1 - Automatická či poloautomatická linka využívající k dotřídění  

optické, gravitačních či jiné separátory k roztřídění jednotlivých frakcí. 

✓ Skupina 2 -Dotřiďovací linka s manuálním nadúrovňovým tříděním a shozy.

✓ Skupina 3 -Dotřiďovací linka s jednoduchým třídícím pracovištěm.  

• POH krajů ČR 

148 linek na třídění druhotných surovin

- akreditace EKOKOM  má cca 30 linek na třídění

V minulosti záměry už byly vybudovat velké třídící linky na komunální odpady

• Mníšek p. Brdy

• Mladá Boleslav

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

Kapacitní moderní třídící linky 
• Projekt Havířov 

třídící linka na směsný komunální odpad 

a dotřídění druhotných surovin – 90 kt/rok

• Projekt OZO Ostrava

třídící linka na směsný komunální odpad

• Projekt Přerovsko

třídící linka na směsný komunální odpad 

pro vytřídění druhotných surovin a výrobu TAP

Systém odpadového hospodářství v ČR
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fot. proGEO

Systém odpadového hospodářství v ČR

2030



Děkuji Vám za pozornost
Dziękuje za uwagę

www.aquatest.cz
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NOVÁ LEGISLATIVA 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY

Jan Maršák

Odbor odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Česko-polská konference 

„Úroveň recyklace a energetické využití frakcí směsného 

komunálního odpadu“

29. května 2019, Olomouc



OBSAH

✓EVROPSKÝ KONTEXT NOVÉ LEGISLATIVY

✓NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČESKÉ REPUBLICE

✓NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA – VYBRANÉ

ASPEKTY

✓STRATEGIE OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

✓ZÁVĚRY



EVROPSKÝ KONTEXT 

NOVÉ LEGISLATIVY ČR



BALÍČEK EU K OBĚHOVÉMU 

HOSPODÁŘSTVÍ

✓Balíček k oběhovému hospodářství

✓Změny odpadové legislativy byly publikovány v Oficiálním věstníku

Evropské unie 14. června 2018.

✓Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s

ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a

odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních

elektrických a elektronických zařízeních – 2018/849/EU,

✓Směrnice, která mění směrnici o skládkách odpadů - 2018/850/EU,

✓Směrnice, která mění směrnici o odpadech - 2018/851/EU,

✓Směrnice, která mění směrnici o obalech - 2018/852/EU.



BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

SMĚRNICE O ODPADECH
✓ Směrnice o odpadech (2018/851/EU):

✓Priorita – komunální odpady, systémy tříděného sběru, navyšování recyklace,

neuzavírat odpady v nižších patrech hierarchie nakládání s odpady (spalování,

jednoduché systémy MBÚ).

✓Definice – komunální odpad, stavební odpad, biologický odpad, potravinový odpad,

nikoli nebezpečný odpad, zasypávání, materiálové využití a další.

✓Cíle pro recyklaci komunálních odpadů:

✓55% v roce 2025, 60% v roce 2030 a 65% v roce 2035.

✓Třídění komunálních odpadů:

✓bioodpady – do konce 2023.

✓textil – do 1. ledna 2025.

✓nebezpečné složky komunálních odpadů – zavést do 1. ledna 2025.



BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

SMĚRNICE O SKLÁDKÁCH

✓ Směrnice o skládkování odpadů:

✓Priorita – výrazné omezení skládkování odpadů, zejména komunálních odpadů.

✓2 cíle omezení skládkování odpadů

✓Členské státy usilují o zajištění toho, aby od roku 2030 nebyl přijímán na skládku

žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména komunální

odpad, s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu výsledku z

hlediska životního prostředí v souladu s článkem 4 směrnice 2008/98/ES.

✓Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství

skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2035 na 10 %

(hmotnostních) nebo méně z celkového množství vzniklého komunálního

odpadu.



NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI 

ODPADY V ČR



KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR 2017

✓ Produkce 5,6 mil. tun

✓ Produkce na obyvatele 537 kg

✓ Materiálové využití – 38 % - pod úrovní průměru EU

✓ Energetické využití – 12 % - pod úrovní průměru EU

✓ Skládkování komunálních odpadů – 45 %

(v roce 2015 47%) – vysoko nad úrovní průměru EU 

✓ Stejná situace jako v roce 2016 



NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍ ODPADY V 
ČR

Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí, MŽP, CENIA, 2017
Pozn. Součet % u uváděných způsobů nakládání neodpovídá 100% (5% jiné nakládání). 

t % t % t % t %

Množství energeticky využitých 614 502 11,9 627 234 11,8 620 313 11,8 680 504 12,1

Množství materiálově využitých 1 561 729 30,2 1 849 864 34,7 1 877 447 35,6 2 136 237 38,1

Množství odstraněných skládkováním2 698 737 52,2 2 569 965 48,3 2 498 736 47,4 2 522 799 45,0

Množství odstraněných spalováním 2 837 0,05 3 949 0,07 3 706 0,07 3 146 0,06

2014 2015 2016
Způsob nakládání s KO

2013

V ČR se nedaří významně snižovat množství 

ukládaných komunálních odpadů na skládky. 
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EK KE SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ V ČR
✓ EC Recommendations (2012) – Increase progressively the existing landfill tax to 

divert waste from landfill.

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf

✓ Country report EK (2016) - The rate of tax on landfill is deemed too low to 

support the waste hierarchy.

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_en.pdf.)

✓ Country report EK (2017) - Česká republika stále čelí značným výzvám v oblasti 

životního prostředí, zejména pokud jde o skládkování odpadů.

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-

czech-en_0.pdf)

✓ Country report EK (2018) – Hlavním způsobem nakládání s komunálním 

odpadem je i nadále skládkování. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-

european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf) 

✓ Country report EK (2019) - Skládkování je stále nejčastěji využívaným způsobem 

nakládání s komunálním odpadem. 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-

country-report-czech-republic_cs.pdf). 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-czech-en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf


EK K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČR
✓ Environmental Implementation Review (2019) - Prioritní opatření v roce 2019

✓ Zvýšit stávající daň ze skládkování odpadu pro odklonění odpadu od skládkování. 

Směrovat tyto příjmy k opatřením ke zlepšení nakládání s odpady v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady.

✓ Předcházet budování nadměrné infrastruktury pro zpracování zbytkového odpadu, 

například zařízení na mechanicko-biologické zpracování odpadů nebo spaloven.

✓ Odklonit opětovně využitelný a recyklovatelný odpad od spalování zavedením daní ze 

spalování odpadu.

✓ Zlepšit a rozšířit tříděný sběr odpadu včetně bioodpadu. Stanovit minimální standardy 

služeb pro tříděný sběr (např. četnost sběru, typy kontejnerů atd.) v obcích s cílem zajistit 

vysokou míru sběru recyklovatelného odpadu. Využívat možné ekonomické nástroje, jako 

je například odstupňování poplatků podle objemu odpadů.

✓ Dokončit slaďování obou oficiálních souborů údajů o odpadech, aby byla zajištěna 

konzistentnost údajů oznámených Evropské komisi.

✓ Zlepšit fungování systému rozšířené odpovědnosti výrobce v souladu s obecnými 

minimálními požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobce, uvedenými v článku 8a 

směrnice 2018/851/EU.



NOVÁ LEGISLATIVA PRO 

ODPADY, 

VÝROBKY S UKONČENOU 

ŽIVOTNOSTÍ 

A OBALY



10 PRIORIT ZÁKONA O ODPADECH
1. Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR.

2. Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a 

oběhového hospodářství.

3. Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných 

odpadů ze skládek.

4. Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU.

5. Omezení nelegálního nakládání s odpady.

6. Sjednocení podmínek pro nakládání odpady a jejich lepší 

vymahatelnost.

7. Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad. 

8. Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení.

9. Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za 

ukládání odpadů na skládky).

10.Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro 

občany (systém PAYT).



PŘIJETÍ NOVÉ LEGISLATIVY ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ ČR

✓Meziresortní připomínkové řízení:

✓Návrh nového zákona o odpadech (10. 5. 2019)

✓Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností (9. 5. 2019)

✓Návrh novely zákona o obalech (9. 5. 2019)

✓Návrh změnového zákona (9. 5. 2019)



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ V ČR

✓ Zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů 2030.

✓ Nejedná se o úplný zákaz skládkování ani po roce 2030! I po roce 

2030 bude provozovány skládky odpadů. Účelem zákazu je zamezit 

vstupu využitelných a recyklovatelných odpadů.

✓ Využitelné odpady – určeny zákonem (výhřevnost – 6,5 MJ/kg, 

biologická stabilita).

✓ Hodnota výhřevnosti na stejné úrovni jako v Německu, Rakousku, 

Polsku. 

✓ Recyklovatelné odpady – určeny prováděcím předpisem. 

✓ Zákaz skládkování vybraných druhů odpadů – běžný nástroj na 

podporu recyklace v řadě zemí EU. 



ZÁKON O ODPADECH

NÁVRH CÍLŮ PRO KO V NOVÉM ZÁKONĚ
1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů 

nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České 

republiky.

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů 

nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České 

republiky.

3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů 

nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České 

republiky.

4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a následujících nejvýše 10 % z celkové 

hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

5. Energeticky využívat v roce 2035 a následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti 

komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být 

navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku 

podle bodu 4 a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

NASTAVENÍ NAKLÁDÁNÍ S KO

2017

✓ 1. místo - 45% skládkování

✓ 2. místo 38% recyklace

✓ 3. místo - 12% energetické využití

2035

✓ 1. místo - 65% recyklace

✓ 2. místo - 25% energetické využití

✓ 3. místo - 10% (skládkování)



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

EKONOMICKÉ NÁSTROJE 
POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

✓ Výše poplatku za ukládání odpadů na skládky

✓ 500 Kč/tuna ostatní a komunální odpady.

✓ 6200 Kč/tuna nebezpečné odpady. 

✓ Od roku 2009 se výše poplatku nemění. Před rokem 2009 - každoročně 

navýšení o 50 Kč u ostatních a komunálních odpadů. 

✓ Pokud by byl poplatek pravidelně dále navyšován, tak v roce 2019 by pro 

ostatní a komunální odpady činil 1000 Kč/tuna. 

✓ Nenavyšování od roku 2009 znamená zlevňování skládkování (500 Kč v roce 

2009 = 430 Kč v roce 2019).

✓ Od roku 2009 dochází k posilování konkurenční výhody skládkování 

oproti ostatním vhodnějším způsobům nakládání s odpady. Rozpor s 

hierarchií nakládání s odpady.



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

NÁVRH POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ 

NA SKLÁDKY V ČR  



POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY

✓ Rumunsko (meziročně zvýšení poplatku o 50%):

80 RON/t   2017 (17€) 

120 RON/t   2018 (26€) 

✓ Litva (téměř 10x zvýšení poplatku během 3 let a 4x zvýšení meziročně 2018 - 2019)

3 € /t 2017 

5 € /t 2018 

21.72 € /t 2019 

27.51 € /t 2020 

✓ Lotyšsko (2x zvýšení poplatku během 3 let)

25 € /t 2017 

35 € /t 2018 

43 € /t 2019 

50 € /t 2020 

✓ Polsko (2x zvýšení poplatku během 3 let) 

140 PLN /t 2018 (33 €) 

170 PLN /t 2019 (40 €) 

270 PLN /t 2020 (64 €)

Irsko 75 € Rakousko    87 €

Belgie 60 - 110 € Dánsko        80 €

Finsko          70 € Česko 20 €



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

TŘÍDÍCÍ SLEVA PRO OBCE ČR

✓ Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovatelných odpadů bude 

obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca 500 Kč/t.

✓ Do odděleně soustřeďovaných složek se bude započítává: papír, plasty, sklo, 

kovy a biologicky rozložitelné odpady.

✓ Výpočtový vzorec stanoví prováděcí předpis MŽP.

Rok 2019 2020 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 

Minimální 
podíl 

35 % 45 % 55 %  60 %  65 %  70 %  70 %  70 %  75% 

 



ZÁKON O ODPADECH
CÍLE NAVRŽENÉ PRO OBCE V NOVÉM 

ZÁKONĚ

✓ Povinnost pro obce splnit nastavený cíl pro oddělené 

soustřeďování recyklovatelných složek (třídící cíle): 

✓ 2025  60 %

✓ 2030 65 % 

✓ 2035 70 %

✓ S ohledem na čistotu a obsah reálně materiálově nevyužitelných složek 

(nerecyklovatelných odpadů) v barevných kontejnerech jsou cíle na 

tříděný sběr vyšší než skutečné cíle na recyklaci komunálních odpadů.

✓ Jedná se o třídící cíle (nikoli recyklační cíle).



FINANCOVÁNÍ 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

✓ Stávající zdroje

✓ Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

✓ Zásadní podpora odpadového hospodářství obcí.

✓ Umožnění rozvoje odpadového hospodářství v ČR. 

✓ Předpokládané zdroje:

✓ Operační program Životní prostředí 2021+ - odpadové 

hospodářství součástí nového operačního programu. 

✓ Vybrané poplatky za skládkování odpadů – nově částečně 

příjemcem poplatku za využitelné/recyklovatelné odpady SFŽP -

financování projektů v odpadovém hospodářství. 

✓ Národní program Životní prostředí.



ZÁVĚRY



ZÁVĚRY

✓MŽP předložilo do legislativního procesu (do MPŘ):

✓Nový zákon o odpadech.

✓Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

✓Novelu zákona o obalech.

✓Změnový zákon (novelizace ostatních předpisů v souvislosti s

novými zákony o odpadech a výrobcích s ukončenou životností)

✓Transpoziční lhůta vyplývající z evropských předpisů - 24 měsíců (5.

července 2020).

✓Platnost – optimálně červenec 2020 (vzhledem k transpoziční lhůtě).

✓Účinnost nové legislativy – leden 2021.



ZÁVĚRY
1. Nový zákon o odpadech přelomovým způsobem podpoří oběhové

hospodářství, recyklaci, využití a třídění odpadů v České republice.

2. Nový zákon o odpadech je nejsilnějším nástrojem, kterým Ministerstvo

životního prostředí disponuje, k žádoucí změně situace v nakládání zejména s

komunálními odpady v ČR.

3. Nový zákon o odpadech obsahuje všechny cíle, které musí ČR splnit dle

nové evropské legislativy (evropský balíček k oběhovému hospodářství).

4. Nový zákon o odpadech poprvé v historii stanovuje podíly jednotlivých

způsobů nakládání s komunálními odpady a kopíruje v tomto požadavky nové

evropské legislativy (v roce 2035 – 65% recyklace/25% energetické

využití/nejvýše 10% skládkování komunálních odpadů).

5. Nový zákon o odpadech neobsahuje nevyzkoušené experimenty, ale naopak

formuluje prověřená opatření – postupné navyšování poplatků za ukládání

odpadů na skládky a zákaz skládkování vybraných druhů odpadů, která

zafungovala v jiných zemích Evropské unie.



ZÁVĚRY
6. Nový zákon o odpadech reaguje na dlouhodobá doporučení EK a OECD pro

oblast odpadového hospodářství.

7. Nový zákon o odpadech stanovuje jasné a závazné cíle pro třídění odpadů na

úrovni obcí v dlouhodobém výhledu.

8. Nový zákon o odpadech nastavuje parametr výhřevnosti, který omezuje

vstup využitelných odpadů na skládky, ve standardní výši, která je obvyklá v

okolních zemích ČR. Není důvod, aby nebyl plněn i v České republice.

9. Nový zákon o odpadech obsahuje velmi pozvolný nárůst poplatků za

ukládání využitelných odpadů na skládku, nikoli paušální nárůst u všech druhů

odpadů. Zákon cílí na odklon využitelných odpadů ze skládek, což je v souladu

s oběhovým hospodářstvím.

10. Nový zákon o odpadech obsahuje motivační nástroje na podporu dalšího

třídění komunálních odpadů v obcích.



DŮLEŽITÉ ODKAZY

✓ Metodické pokyny - https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa

✓ Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 

https://www.mzp.cz/cz/produkce_nakladani_odpady_2017

✓ Indikátory odpadového hospodářství 2017 

https://www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017

✓ Souhrnná data o odpadech 2009 – 2017 

https://www.mzp.cz/cz/souhrnna_data_2009_2017

✓ Produkce odpadů v krajích ČR 2009 – 2017 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Produkce_odpadu_kraje_2009_2017_F.

pdf

✓ Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024 

https://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty

✓ Program předcházení vzniku odpadů 

https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh

✓ Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky (2015 – 2016) 

https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady

https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa
https://www.mzp.cz/cz/produkce_nakladani_odpady_2017
https://www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017
https://www.mzp.cz/cz/souhrnna_data_2009_2017
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Produkce_odpadu_kraje_2009_2017_F.pdf
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Produkce_odpadu_kraje_2009_2017_F.pdf
https://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty
https://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady


DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

Odbor odpadů

Ministerstvo životního prostředí

jan.marsak@mzp.cz

mailto:jan.Marsak@mzp.cz


ROLA GMINY W KONTEKŚCIE 
UZYSKANIA POZIOMÓW 

RECYKLINGU WYMAGANYCH 
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Magdalena Sobczak



System naczyń połączonych czyli tzw. słowo wstępu:  

Unijny obowiązek uzyskiwania przez państwa 
członkowskie poziomów recyklingu został 

w Polsce delegowany na gminy, 
wraz z obowiązkiem organizacji selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 
i zapewnienia skierowania strumienia odpadów 

do właściwego zagospodarowania.
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Organizacja selektywnej zbiórki

6 kroków do stworzenia optymalnych zasad 
selektywnej zbiórki w gminie:

1. ustalić cel do osiągnięcia

2. określić ramy prawne i organizacyjne

3. rozpoznać aspekty technologiczne

4. uwzględnić czynnik społeczny

5. dokonać analizy finansowej i funkcjonalnej

6. wdrożyć, monitorować, udoskonalać

160



Zasady organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych:

• +

+           vs

Minimalny podział to 4 frakcje + odpady resztkowe
Bardziej szczegółowa selektywna zbiórka „u źródła” 
– wybór gminy podyktowany różnymi warunkami
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Skierowanie strumienia odpadów komunalnych 
do właściwego zagospodarowania, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

zapobieganie

przygotowanie do ponownego użycia

recykling

inne metody odzysku

unieszkodliwianie
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Wpływ gminy na cykl od powstania odpadu do 
jego zagospodarowania
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Zapobieganie powstawaniu odpadów 
oraz przygotowanie do ponownego użycia   

– rola gminy

• prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 
zmiany nawyków konsumenckich

• propagowanie idei ponownego wykorzystania 
produktów poprzez ich ponowne użycie, 
naprawę, upcycling;

• tworzenie punktów napraw oraz wymiany rzeczy 
używanych
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Recykling – rola gminy

• prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego segregowania odpadów

• tworzenie PSZOK-ów działających 
w lokalizacjach i godzinach 
dogodnych dla mieszkańców

• organizacja efektywnej powszechnej selektywnej 
zbiórki odpadów „u źródła”
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Recykling – rola gminy

• budowa własnego Ripok-u (instalacji mechaniczno 
-biologicznego przetwarzania odpadów – MBP 
obejmującej nowoczesną sortownię, wydajną 
kompostownię /biogazownię oraz składowisko 
odpadów poprocesowych nienadających się do 
dalszego odzysku), bądź kierowanie odpadów do 
istniejących instalacji spełniających odpowiednie 
wymagania technologiczne i prawne.
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Inne metody odzysku

• kierowanie do odzysku termicznego odpadów 
pozostałych po procesie segregacji, odzysku 
i unieszkodliwienia, posiadających odpowiednią 
wartość kaloryczną 

• wykorzystanie odpadów poprocesowych
do odzysku na składowisku 
(warstwy przesypkowe składowiska, 
warstwy ochronne zrekultywowanej powierzchni)
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Unieszkodliwianie

• odpady poprocesowe nienadające się odzysku 
termicznego ani odzysku na składowisku powinny 
zostać zdeponowane na kwaterze składowiska.

• odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia 
odpadów komunalnych należy kierować do 
instalacji unieszkodliwiania takich odpadów.

168



Recykling i odzysk odpadów 
rozbiórkowych i budowlanych

minimum 70 % wagowo do 2020 roku -
przygotowania do ponownego wykorzystania, 
recyklingu i innych sposobów odzyskiwania 
materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, 
gdzie odpady zastępują inne materiały, 
w odniesieniu do innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

do odpadów z gospodarstw domowych;
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Wymagane poziomy recyklingu
według dotychczasowych zasad

minimum 50 % wagowo do 2020 roku 
przygotowania do ponownego wykorzystania 
i recyklingu materiałów odpadowych, 
przynajmniej takich jak papier, metal, plastik 
i szkło z gospodarstw domowych (…)
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Wymagane poziomy recyklingu
według nowych zasad

• minimum 55 % wagowo do 2025 roku 

• minimum 60 % wagowo do 2030 roku

• minimum 65 % wagowo do 2035 roku 

- przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu odpadów komunalnych.
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Poziomy recyklingu od 2025 roku – jak je uzyskać?

1. dokonać analizy metod obliczania poziomów

2. określić aktualny strumień odpadów

3. zdefiniować potencjał budowania poziomów 
w poszczególnych frakcjach odpadów

4. przeprowadzić ponowną analizę zasad 
selektywnej zbiórki

5. rozpoznać aspekty technologiczne instalacji

6. wdrożyć nowe zasady, monitorować, 
udoskonalać



Metody obliczania poziomów
obowiązujących od 2025 roku 

• wagowo w odniesieniu do masy wszystkich 
wytworzonych odpadów, za wyjątkiem odpadów 
remontowo-budowlanych

• z możliwością ujęcia masy na wejściu do procesu 
przetwarzania odpadów ulegających 
biodegradacji, pod warunkiem spełnienia 
stosownych wymagań

• wzory sposobów obliczania – przepisy krajowe
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Charakterystyka strumienia odpadów na 
przykładzie Bielska-Białej za 2018 rok

• wagowo w odniesieniu do masy wszystkich 
zebranych odpadów, za wyjątkiem odpadów 
remontowo-budowlanych

• z możliwością ujęcia masy na wejściu do procesu 
przetwarzania odpadów ulegających 
biodegradacji, pod warunkiem spełnienia 
stosownych wymagań

• wzory sposobów obliczania – przepisy krajowe
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w PSZOK oraz odebrane selektywnie
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Potencjał budowania poziomów 
z poszczególnych frakcji odpadów

znajduje się w:

• selektywnie zebranych odpadach surowcowych –

pod warunkiem uzyskania najwyższej jakości surowców 
wtórnych z odpadów papieru, metalu, szkła, tworzyw 
sztucznych i opakowań i wielomateriałowych

• bioodpadach, a w szczególności odpadach zielonych

• ewentualnie w niesegregowanych odpadach 
(zmieszanych) – pod pewnymi warunkami 
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Potencjał strumienia odpadów 
na przykładzie Bielska-Białej za 2018 rok
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Utylizacja termiczna odpadów 
a poziomy recyklingu

Czy stanowi zagrożenie dla uzyskania poziomów 
recyklingu? Absolutnie nie, jeśli zostaną 
spełnione pewne warunki, takie jak:

• selektywna zbiórka odpadów surowcowych 
i bioodpadów „u źródła” 

• segregacja i doczyszczanie odpadów 
niesegregowanych

• kierowanie do odzysku termicznego odpadów 
podprocesowych, posiadających znaczny 
potencjał energetyczny.
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Rola gminy:

1. wprowadzenie powszechnej selektywnej zbiórki
„u źródła” przynajmniej odpadów nadających się 
do recyklingu materiałowego,

2. stosowanie systemu motywacji do tego wysiłku 
w postaci:

a) narzędzi finansowych na zasadzie 
„marchewki i kija”
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b) narzędzi pozafinansowych na zasadzie „słoju 
z miodem” dedykowanych dla tych, którzy 
rzetelnie segregują odpady, np.:

- dodatkowe udogodnienia, takie jak:
• większa częstotliwość odbioru, wyposażanie 

nieruchomości w pojemniki na odpady, worki, 
kompostowniki;

• bonusy w PSZOK dla kompostujących odpady 
lub dostarczających surowce wtórne, 
czy rzeczy do ponownego użytku 

182



183

- poprawa PR-u -budowanie przy wsparciu  znanych 
lokalnie osób społeczności o wysoko rozwiniętej 
świadomości i postawie pro-ekologicznej



- edukacja ekologiczna np.:

• konkursy z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi

• akcje edukacyjne dla młodzieży i rodzin
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• współpraca 
z organizacjami pożytku 
publicznego, fundacjami, 
placówkami oświatowymi 
i sportowymi, z centrami 
handlowymi itd. w celu 
promowania selektywnej 
zbiórki i prawidłowych 
postaw ekologicznych

• organizacja ciekawych 
eventów, promocja 
również przy okazji 
innych imprez miejskich

185



Gdzie jest haczyk? 

odpady selektywnie zebrane ≠ odpady przekazane do recyklingu 

Rola gmin:   opracowanie zasad selektywnej zbiórki 
w aspekcie możliwości technologicznych instalacji    
wypracowanie optymalnych rozwiązań  

maksymalizacja recyklingu surowców i bioodpadów  
oczekiwane poziomy recyklingu
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Proste? Tak! Łatwe? Nie. 

Problemy stojące przed gminami do rozwiązania:

• brak akceptacji społecznej 

• finansowanie systemu gospodarki odpadami

• problemy natury prawnej 

• trudności praktyczne związane z gospodarką 
i rynkiem

• Prawda, nie. Nie w całości. Ale da się. Po kawałku. 
Jeden po drugim. Konsekwentnie. ☺ Smacznego! 
Wegetarian przepraszam. Może pomyślcie o dyni.
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Podsumowanie

WSZYSTKIE 

KOLORY 

RECYKLINGU

WSZYSTKIE 
KOLORY 

RECYKLINGU

ORGANIZACJA 
OPTYMALNEGO 

SYSTEMU 
SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA, 
MOTYWACJA  
I NARZĘDZIA 
FINANSOWE
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Co dalej?

3 zasady:

• „albo-albo”

• sposób na piekło

• metoda na słonia
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Smacznego! ☺

Dziękuję za uwagę.
190



Sortowanie odpadów 
zmieszanych przed 

termicznym 
unieszkodliwianiem a 

poziomy odzysku i 
recyklingu. 

29-31 maja 2019 r., Ołomuniec- Kraków- Brno
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❑ 100% udziałów - Miasto Białystok,

❑ Spółka realizuje zadania własne Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Białegostoku powierzone na okres do 31.12.2045 r.,

❑ Spółka zarządza w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami, opartym
na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku
(Właściciel RIPOK – ZUOK w Białymstoku) oraz składowisku wraz z sortownią i
kompostownią w Hryniewiczach (Właściciel RIPOK – ZUOK w Hryniewiczach),

PUHP „LECH” SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU
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PUHP „LECH” odpowiada za budowę ponadgminnego (regionalnego) kompleksowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. w ramach projektów współfinansowanych z POIiŚ:

1) „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji 
białostockiej”
- 4 października 2011 r. - uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 

projektu,
- 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm: Budimex S.A., 

Keppel Seghers Belgium N.V., Cespa Compania Espanola de Servicios
Publicos Auxiliares S.A. na zaprojektowanie i wykonanie ZUOK 
w Białymstoku,

- 31 grudnia 2015 r. – przekazanie do eksploatacji ZUOK w Białymstoku 
(Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych).

2) „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach 
k. Białegostoku”
- 10 października 2014 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
- 24 lutego 2015 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą – Sutco-Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Katowicach,
- 20 września 2016 r. – przekazanie do użytkowania nowej sortowni odpadów.

BUDOWA PONADGMINNEGO KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
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Zasięg Projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmuje:
Miasto Białystok oraz 9 gmin ościennych: Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec
Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Razem – ponad 390 tys. mieszkańców 
Gminy Partnerskie związane są z Miastem 
Białystok porozumieniami międzygminnymi, 
zawartymi w 2010 r.

Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2018 r.:
o Miasto Białystok – 105 406,72 Mg,

Cel do osiągnięcia:  
- ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami,
- zintegrowany nadzór nad strumieniem odpadów.

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI PARTNERSKIMI

www.odpady.bialystok.pl



ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU

Białystok podzielony jest na 
6 sektorów.

4 firmy odbierające odpady 
wyłonione w drodze przetargu.

Aktualna umowa obowiązuje 
od 1 października 2018 r. 

do 30 września 2021 r.

Odpady komunalne w 2018 r.:

• odebrane z sektorów 
(u „źródła”):

I. 11 208,37 Mg

II. 14 473,02 Mg

III. 20 369,32 Mg

IV. 20 150,60 Mg

V. 3 719,30 Mg

VI. 25 395,69 Mg

• zebrane w „gniazdach:

1 989,30 Mg 

• zebrane w PSZOK:

8 090,88 Mg

Łącznie:  ok. 105 406,72 Mg
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ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

99 %
właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

86 %
właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych 

Na terenie Białegostoku selektywną zbiórkę odpadów deklaruje ponad: 

25%
strumienia odpadów 

komunalnych
- właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych 

75%
strumienia 

odpadów komunalnych 
- właściciele nieruchomości zamieszkałych 



ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – WYKONAWCA WYBRANY W PRZETARGU

Miejsce gromadzenia odpadów:
właściciel nieruchomości

Odbiór i transport 
odpadów: 

firma wywozowa

Zagospodarowanie 
odpadów:  

PUHP LECH 
(ZUOK Białystok i ZUOK 

Hryniewicze)

Wykonawca świadczy wyłącznie usługę odbioru odpadów
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KIEROWANIE STRUMIENIA ODPADÓW DO ZUOK BIAŁYSTOK I ZUOK HRYNIEWICZE

ZUOK Hryniewicze

ZUOK Białystok
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NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

ZUOK w Hryniewiczach (RIPOK: MBP, kompostownia na odpady zielone, składowisko)

ZUOK w Białymstoku (RIPOK ITPOK)

30/09/2016r.

Instalacje nie są dla siebie konkurencyjne, uzupełniają 
się wzajemnie, dają możliwość kompleksowego 

zagospodarowania odpadów i sprawnego 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

jako całości w regionie



Od 1 października 2018 r. na terenie Białegostoku obowiązują nowe
umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych, a tym samym wdrożony
został nowy, tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), spełniający
wymogi ministerialne.

www.odpady.bialystok.pl
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SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU (do  30.09.2018 r.)

zbierane łącznie: papier i      
tektura, tworzywa sztuczne, metale 
oraz opakowania wielomateriałowe 
z wyłączeniem szkła 

szkło opakowaniowe

odpady zielone

odpady wielkogabarytowe

popiół i żużel z palenisk 
domowych (od 01.10.2016 r.)

zmieszane odpady  komunalne

U ŹRÓDŁA PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW (2 PSZOKi stacjonarne)

„GNIAZDA”

729 gniazd do zbiórki 
odpadów opakowaniowych:

MOBILNY ODBIÓR ZSEE ponad 100 
kontenerów na 
terenie całego 
miasta, 
przeznaczonych na 
drobne 
elektroodpady m.in.: 
telefony komórkowe, 
komputery i 
podzespoły, narzędzia 
elektryczne, drobny 
sprzęt AGD i RTV itp.

KONTENERY NA ZSEE
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SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU (od  01.10.2018 r.)

U ŹRÓDŁA PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW (2 PSZOKi

stacjonarne)

ponad 100 
kontenerów na 
terenie całego 
miasta, 
przeznaczonych na 
drobne 
elektroodpady m.in.: 
telefony komórkowe, 
komputery i 
podzespoły, narzędzia 
elektryczne, drobny 
sprzęt AGD i RTV itp.

KONTENERY NA ZSEE

PAPIER (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury) 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

SZKŁO (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) 

BIO (odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów)

ZIELONE (odpady zielone z pielęgnacji ogrodów) 

odpady wielkogabarytowe

popiół i żużel z palenisk domowych 

zmieszane odpady komunalne 
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Selektywna zbiórka odpadów prowadzona „w gniazdach” i na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego

 

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW TYPU 

„GNIAZDA” – OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2018 

R. 

TERENY PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO – OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. (NOWY 

SYSTEM – WSSO) 

POJEMNIK 

NIEBIESKI 

ODPADY OPAKOWANIOWE Z 

PAPIERU I TEKTURY, MAKULATURA 

 

PAPIER (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – pojemnik koloru niebieskiego 

oznaczony napisem „Papier” 

POJEMNIK 

ŻÓŁTY 

ODPADY OPAKOWANIOWE Z 

TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe) – pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne” 

  

 

SZKŁO (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – pojemnik 

koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” 

   

BIO (odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów) – 

pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „BIO” 

 

ZIELONE (odpady zielone z pielęgnacji ogrodów) – pojemnik koloru 

brązowego oznaczony napisem „Odpady zielone” 



www.odpady.bialystok.pl

Harmonogramy odbioru odpadów w aplikacji mobilnej Eco Harmonogram

Białostoczanie mogą korzystać z aplikacji Eco Harmonogram od 1 października 2018 r. Eco Harmonogram jest
ogólnopolską aplikacją przypominającą kiedy z naszej posesji odbierane są odpady komunalne. Po
wprowadzeniu do programu swojego adresu, oprócz automatycznych powiadomień, w telefonie znajdują się
informacje o planowanych odbiorach oraz zasadach segregacji śmieci.
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Punkty Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych

• 2 punkty PSZOK:
- na terenie instalacji ZUOK Hryniewicze (prowadzony przez PUHP „LECH” Sp. z o.o.);
- przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku ( na podstawie umowy zawartej z MPO Sp. z o.o.

Białystok);
• w 2018 roku do PSZOK-ów odpady dostarczyło łącznie 6095 osób
• Z PSZOK w Hryniewiczach mogą korzystać mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie

porozumienia międzygminnego z dnia 12 lutego 2014 roku



W 2018 r. miasto Białystok otrzymało tytuł laureata szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO
w nowej kategorii gospodarka o obiegu zamkniętym. ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt
organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Miasto Białystok zostało docenione przede wszystkim za stworzenie kompleksowego systemu
gospodarki odpadami, który jest wzorcowy w skali Polski.

www.odpady.bialystok.pl

Białystok – ECO-MIASTEM 2018



www.odpady.bialystok.pl
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❑ współpraca z zarządcami spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz właścicielami nieruchomości,

❑ dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych,
❑ zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych,
❑ Eko-pikniki – Dni otwarte w Spalarni i na Sortowni.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO– EDUKACYJNA



Obsługujemy:
• 297 640 mieszkańców                
• 119,9 tys. gospodarstw domowych

ILE KOSZTUJE SYSTEM ?

Koszty SGOK (brutto) w 2018 r.:
• 15 962 167,93  zł – odbiór odpadów
• 22 404 804,52 zł – zagospodarowanie
• 1 271 031,96 zł – obsługa „gniazd”- (do 
30.09.2018 r.)
• 1 121 980,09 zł – prowadzenie PSZOK
• 4 977 907,10 zł – zarządzanie 
systemem
• 309 719,19 zł – edukacja ekologiczna

46 047 610,79 zł – Łączne koszty SGOK
(ok. 154,71 zł/mieszkańca/rok)

Koszty 
odbioru i 

transportu 
odpadów

34,6%
Koszty 

zagospodaro
wania
48,7%

Koszty 
obsługi 

„gniazd”
2,8%

Koszty 
prowadzenia 

PSZOK
2,4%

Koszty 
zarządzania 

systemem
10,8%

Koszty 
edukacji 

ekologicznej
0,7%



Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji



Masy  odpadów komunalnych poddanych recyklingowi w 2018 r. w Białymstoku

Źródło pochodzenia Ilości (Mg) % recyklingu

Gniazda (15 01 01, 15 01 02) 679,341 2,66%

Łącznie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz
opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem szkła (ex 20 01 99)

4 362,02 17,08%

Szkło 15 01 07, (20 01 02)- 3 miesiące 2 819,86 11,04%

PAPIER (20 01 01)- 3 miesiące 841,033 3,29%

Wytworzone surowce z 20 03 01 w ZUOK Hryniewicze 561,665 2,20%

Wytworzone metale z 20 03 01 w ZUOK Białystok 1 239,66 4,85%

Zebrane w PSZOK Hryniewicze 114,285 0,45%

Zebrane w PSZOK MPO 33,261 0,13%

Zebrane w Punktach Skupu Surowców Wtórnych 1 875,06 7,34%

Zebrane w placówkach oświatowych 66,189 0,26%

Magazynowane z okresów minionych 2 469,07 9,67%

ŁĄCZNIE: 14 907,30 58,96%





Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w 2018 r. w Białymstoku  skierowanych  do 
instalacji ZUOK Białystok i ZUOK Hryniewicze (Mg)

50 216,47

11 350,36

38 866,11

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych w 2018
r.

Strumień zmieszanych odpadów komunalnych
dostarczonych do poszczególnych instalacji PUHP "LECH" w

2018 r.
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Udział strumienia odpadów
zmieszanych- ZUOK Białystok
(Spalarnia)

Udział strumienia odpadów
zmieszanych- ZUOK
Hryniewicze (Sortownia)

1 239,66 Mg
Ilość metali powstałych w 
ZUOK Białystok (spalarnia) 
z odpadów 20 03 01 
wliczona do poziomu

561,665 Mg
Ilość surowców wtórnych 
powstałych w ZUOK 
Hryniewicze (sortownia) z 
odpadów 20 03 01 
wliczona do poziomu



Ilości surowców wtórnych (wliczanych do poziomu recyklingu) pochodzących z zmieszanych 
odpadów komunalnych (20 03 01) na przykładzie danych za rok 2018 (Mg)

W 2018 roku przy skierowaniu całego strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 do
ZUOK Hryniewicze (sortowni) mielibyśmy
2 922,73 Mg surowców wtórnych które można
byłoby doliczyć do poziomów recyklingu.
W Instalacji waloryzacji i dojrzewania żużli
wytwarzane są metale żelazne i nieżelazne, które
również uwzględniane są podczas wyliczeń
poziomów recyklingu surowców wtórnych. W 2018
roku wytworzonych zostało ze zmieszanych
odpadów komunalnych dostarczonych do ZUOK
Białystok (spalarni) pochodzących z terenu miasta
Białegostoku 1 239,66 Mg odpadów
metali.

Zatem rzeczywista ilość surowców, którą można
byłoby wykorzystać podczas wyliczeń poziomów
recyklingu powinna być pomniejszona o ilości
odpadów metali wytworzonych w ZUOK Białystok
(Spalarnia) tj.

2 922,73 Mg (skuteczność sortowni) – 1 239,66 Mg
(skuteczność spalarni)= 1 683,07 Mg

3484,4

561,67

2922,73
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Masa frakcji surowców
wtórnych możliwych do
odzyskania ze strumienia
20 03 01 ZUOK Białystok
(Spalarnia)
przekierowanego do
ZUOK Hryniewicze
(Sortownia)

Masa rzeczywista
surowców wtórnych
odzyskanych ze
strumienia 20 03 01
skierowanego do ZUOK
Hryniewicze (sortownia)



Prognoza ilości surowców wtórnych (wliczanych do poziomu recyklingu) pochodzących ze 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 w 2019 roku

Ilości (Mg)

% udział surowców wtórnych 
w strumieniu 20 03 01 na 

podst. danych rzeczywistych 
pochodzących z instalacji 

PUHP „LECH” w 2019 r. (%)

Prognozowany strumień zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 odebranych z
terenu miasta Białegostoku w 2019 r.

52 828,42 -

Prognozowany recykling surowców wtórnych wytworzonych z 20 03 01 na instalacji
ZUOK Hryniewicze (Sortownia) przy skierowaniu całego strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych do sortowni

4 654,18 8,81

Prognozowany recykling surowców wtórnych wytworzonych z 20 03 01 na instalacji
ZUOK Białystok (Spalarnia) przy skierowaniu całego strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych do Spalarni

1 685,23 3,19

Prognozowana dodatkowa ilość surowców wtórnych do uwzględnienia przy
wyliczaniu poziomów recyklingu przy przekierowaniu całego strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych z ZUOK Białystok (spalarnia) do ZUOK Hryniewicze
(sortownia)

2 968,95

Więcej  można uzyskać surowców  ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych do recyklingu w instalacji ZUOK Hryniewicze (sortownia) niż w 

ZUOK Białystok (spalarnia)



Frakcja odpadów

Odzysk w 
ZUOK 

Hryniewicze 
(Sortownia)

Prognozowana 
masa surowców 

wtórnych 
przekazanych do 

recyklingu w 2019 
r. (Mg)

Frakcja sucha 
(odebrana w 

2018r.) 
(Mg)

„Gniazda”- 2018 r. 
(Mg)

papier i tektura 72,76% 3 372,19
4 362,02 679,341

metale i tworzywa 
sztuczne

31,23% 3 085,92

RAZEM 6 458,11 5 041,36

Efekty wprowadzenia nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 
Białymstoku

Efektem wprowadzenia WSSO od 01/10/2018 r. w Białymstoku, tj. wydzielenie 
z frakcji suchej  papieru i tektury oraz metali i tworzyw sztucznych na 

podstawie danych z 6 miesięcy widoczny jest znaczny wzrost ilości surowców 
wtórnych przygotowanych do recyklingu, który będzie większy o ok. 28 % w 

skali roku.
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PRZYKŁADY WSPÓŁDZIAŁANIA ZUOK W BIAŁYMSTOKU i ZUOK W HRYNIEWICZACH

Pozostałości po sortowaniu 
(frakcja palna) 

trafiają do spalarni

Żużle i popioły pozostałe 
po termicznym 

unieszkodliwianiu trafiają na 
składowisko w ZUOK 

Hryniewicze

Elastyczna możliwość 
kierowania strumienia 
odpadów zmieszanych 

w sytuacjach awaryjnych



www.odpady.bialystok.pl

EFEKTY WSPÓŁDZIAŁANIA SORTOWNI I SPALARNI ODPADÓW 

Sortownia i spalarnia 
gwarantują zagospodarowanie 

odpadów w oparciu 
o najlepsze dostępne 

technologie (BAT), 
wypełniając tym samym 
zobowiązania krajowe i 

wspólnotowe (dążenie do 
Circular Economy)

Spełnienie restrykcyjnych 
warunków wynikających 

z zakazu składowania 
od 1 stycznia 2016r. 

frakcji wysokokalorycznej 
> 6 MJ/kg s.m.

Ograniczenie masy frakcji 
organicznej kierowanej do 

składowania oraz zmniejszenie 
balastu trafiającego na 

składowisko

Nowoczesna sortownia przyczyni 
się do wydzielenia odpadów 

surowcowych i uzyskania 
wymaganych poziomów odzysku 

oraz recyklingu odpadów 
surowcowych (50% w 2020 r. 

i docelowo 60% w 2030 r.)



Wnioski:

• W 2018 r. do recyklingu przekazano ok. 15 000 Mg odpadów surowcowych, co przełożyło się na osiągnięty poziom w wysokości

58,96%.

• Największy wpływ na osiągnięty poziom miały odpady zebrane jako tzw. „frakcja sucha” (17,08%), szkło (11,04%), odpady

magazynowane w latach ubiegłych (9,67 %) oraz odpady zebrane w Punktach Skupu Surowców Wtórnych (7,34%).

• Współpraca z punktami skupu surowców wtórnych i placówkami oświatowo-wychowawczymi może wpłynąć na wzrost

poziomu odpadów surowcowych na poziomie od 3 do 9%, co może mieć wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu w kolejnych

latach.

• Efektem przekierowania całego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 ze spalarni do sortowni może być

wzrost ilości surowców wtórnych przekazanych do recyklingu, w przypadku zagrożenia nieosiągnięcia wymaganych przepisami

prawa poziomów recyklingu.



Wnioski:

• Po wprowadzeniu nowego systemu segregacji odpadów, ilości surowców wtórnych do recyklingu znacznie wzrosły,

zatem na podstawie poczynionych wyliczeń dotyczących poziomów na rok 2019 i 2020 nie ma zagrożenia ich

osiągnięcia.

• Potrzebna masa odpadów surowcowych do osiągnięcia wyznaczonych poziomów recyklingu w kolejnych latach na terenie

Białegostoku wynosi:

- przy uwzględnieniu łącznego udziału odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów

komunalnych wg analizy morfologicznej:

2019 r.  10 112,638 Mg

2020 r.  12 640,797 Mg

• Projektowana zmiana metodologii liczenia przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

stanowić może zagrożenie nieosiągnięcia wymaganych poziomów. Zaproponowany sposób liczenia poziomu recyklingu

liczony będzie w stosunku do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych, gdzie dotychczas liczony był w

stosunku do łącznej masy wytworzonych odpadów surowcowych 4 frakcji (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła).

Na podstawie analizy zaproponowanej metodologii wynika, iż z osiągnięciem poziomów recyklingu w latach

następnych będą miały problemy wszystkie gminy ???!!!



Wnioski:

• W czasie spalania zmieszanych odpadów komunalnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna, która zaspokaja

w znacznej ilości potrzeby mieszkańców Białegostoku.

• Funkcjonowanie Instalacji (Spalarni) pozwala na ograniczenie masy frakcji organicznej kierowanej do składowania oraz

zmniejszenie balastu trafiającego na składowisko (redukcja składowania odpadów do 10% do 2030 r.).

• Powstający żużel i popioły mogą znaleźć zastosowanie w branży budowlanej, dzięki czemu wyczerpanie się zasobów

naturalnych nie będzie zagrożone.



www.odpady.bialystok.pl

Dziękuję za uwagę

Maciej Potentas
Dyrektor Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami

PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku



Činnost České inspekce životního 

prostředí v odpadovém hospodářství

Česko-polská konference

Olomouc 2019



Obsah prezentace

• Základní představení ČIŽP a její činnost v oblasti 
odpadového hospodářství

• Činnost oddělení odpadového hospodářství ČIŽP  

• Základní informace k vybraným problematikám v 
oblasti odpadového hospodářství z pohledu ČIŽP



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

• ČIŽP byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci 
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

• Počet zaměstnanců: 550

• V současné době 10 oblastních inspektorátů a dvě pobočky



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Oblasti činnosti ČIŽP

• Ochrana přírody

• Ochrana ovzduší

• Odpadové hospodářství 

• Ochrana lesa

• Ochrana vod



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Gesce oddělení odpadového hospodářství

• Zákon o odpadech

• Zákon o obalech

• Zákon o chemických látkách

• Zákon o biocidech



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Pozice OOH ČIŽP daná zákonem o odpadech

• Kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, obcí

• Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání

• Inspekce nemá povinnost provádět sanace či úklidy lokalit

• Může společně s pokutou stanovit samostatným rozhodnutím opatření a 
lhůty pro zjednání nápravy

• Inspekce → úřad kontrolní a sankční



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Oddělení odpadového hospodářství ročně:

➢provede cca 3500 kontrol

➢řeší cca 700 podnětů

➢vydá cca 800 - 900 rozhodnutí o uložení pokuty 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet kontrol 2606 3501 3228 2990 2892 3150 3422 3643 3261 3359 3544
Počet vydaných 

rozhodnutí 810 836 909 904 856 984 1038 1060 970 897 891
Počet řešených 

podnětů 564 589 526 490 502 532 599 597 709 712 707



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Kontrolní činnost vychází z plánu kontrol:

• jmenovitě plánované kontroly  - např. povinné 
kontroly dle zákona o IPPC, kontroly subjektů u 
nichž v minulosti zjištěny nedostatky apod.

• nejmenovitě plánované kontroly – většinou na 
základě podnětů nebo z vlastní kontrolní 
činnosti v daném roce



Základní představení ČIŽP a její činnost v 
oblasti odpadového hospodářství

Plán kontrol ČIŽP OOH tvořen osmi složkovými úkoly:

1. Zařízení k odstraňování odpadů

2. Zařízení k využívání odpadů

3. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů a zařízení ke sběru, výkupu a 
zpracování autovraků

4. Zpětný odběr použitých výrobků (elektrozařízení, baterie/akumulátory, 
pneumatiky)

5. Původci odpadů a průmyslové podniky

6. Kontroly dodržování chemického zákona

7. Obaly

8. Přeshraniční přeprava



Kontroly zařízení k odstraňování odpadů -
skládky

Nejčastěji zjišťované nedostatky v 
provozu skládek:

▪ provoz skládky v rozporu s podmínkami 
integrovaného povolení nebo provozního 
řádu – nedodržení max. rozměru aktivní 
plochy skládky, nepovolené nakládání s 
odpady apod.

▪ absence základních popisů odpadů nebo 
jejich nedostatečné zpracování (chybějící 
protokoly o analýzách vzorků)



Kontroly zařízení k odstraňování odpadů -
skládky

Nejčastěji zjišťované nedostatky v 
provozu skládek:

▪ používání pojmu konstrukční prvky 
skládky – vykazováno jako využívané 
odpady, za které se neplatí poplatek (max. 

20% celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku 
v daném kalendářním roce)

▪ používání „výrobků“ v rámci 1. fáze 
provozu skládky a nevybírání, neodvádění 
poplatků za uložení odpadů ani vytváření 
tzv. rekultivační rezervy



Kontroly zařízení k odstraňování odpadů -
skládky

56%

7%

12%

25%

Způsoby nakládání s odpadem 
("materiálem") v rámci 1.fáze provozu 

skládky

odstraněno jako
odpad

použito pro technické
zabezpečení skládky

použito pro tzv.
konstrukční prvky
skládky

uloženo jako
certifikovaný výrobek



Kontroly zařízení k odstraňování odpadů –
spalovny, ZEVO 

Zjišťované problémy:

▪ méně často zjišťovaná porušení 
zákonných předpisů v porovnání s 
jinými zařízeními pro odstraňování 
odpadů 

▪ překročení kapacity zařízení

▪ problematika využívání odpadů ze 
spaloven na povrchu terénu



Kontroly zařízení k využívání odpadů

Jedná se například o kontroly:

▪ zařízení k využívání stavebních 
odpadů -recyklační linky, terénní 
úpravy, využívání odpadů k výrobě 
stavebních výrobků

▪ dále kompostárny, bioplynové 
stanice, recyklační linky na úpravu 
plastových odpadů, papírových 
odpadů atd.



Kontroly zařízení k využívání odpadů –
terénní úpravy

Nejčastěji inspekcí kontrolována zařízení 
k využívání odpadů k terénním úpravám

Zjišťované problémy:

▪ využívání odpadů na terénní úpravy 
bez příslušného povolení

▪ nadále přetrvává využívání 
neupravených stavebních a 
demoličních odpadů (vyhl. 294/2005 
Sb., zakazuje využívat na povrchu 
terénu stavební a demoliční odpady s 
výjimkou mj. recyklátu ze stavebního a 
demoličního odpadu - §12 odst. 1 vyhl. 
294/2005 Sb.)



Kontroly zařízení k využívání odpadů –
terénní úpravy

▪ absence analytických rozborů  (vč. 
protokolů o odběru vzorku) –
limity dle tab. 10.1 a 10.2 přílohy 
č. 10 vyhl. 294/2005 Sb.



Kontroly zařízení k využívání odpadů –
terénní úpravy



Kontroly zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Zjišťované problémy:

▪ příjem nepovolených odpadů

▪ překročení kapacity zařízení

▪ nezajištění odpadů před únikem do 
životního prostředí

▪ shromažďování odpadů na místech k 
tomu provozním řádem neurčených

+ problematika mobilního sběru a výkupu 
a fiktivního předávání odpadů



Kontroly zařízení ke sběru, výkupu a 
zpracování autovraků

Zjišťované problémy:

▪ podněty od PČR, že vozidla, která mají 
vystavená potvrzení o likvidaci jsou 
nadále provozována

▪ překračování kapacit legálních 
vrakovišť

▪ nesprávné skladování autovraků

▪ nelegální autovrakoviště (bez povolení)

+ problematika dovozu vozidel ze zahraničí, která se přepravují jako vozidla a 
ne jako odpad, ale v ČR nejsou následně přihlášena do Registru vozidel a jsou 
dále rozebírána



Zpětný odběr použitých výrobků

Kontroly zaměřeny na zajištění plnění povinností ke zpětnému odběru ze 
strany povinných osob/výrobců pneumatik, elektrozařízení a 
baterií/akumulátorů i na realizaci sběru na místech zpětného odběru a 
následného zpracování.

Zjišťované problémy:

➢ Pneumatiky 

▪ nesplnění minimální úrovně zpětného odběru (min. 35% pneumatik 
uvedených na trh)

▪ nedostatečná hustota zřízení míst zpětného odběru povinnými 
osobami a svozů z těchto míst

▪ nefunkčnost míst zpětného odběru



Zpětný odběr použitých výrobků

➢ Elektrozařízení a baterie

▪ identifikace „free ridingu” – nezajištění povinností žádným způsobem, 
spolupráce s celními orgány

▪ nedostatečná sběrná síť

▪ zpoplatnění zpětného odběru prodejci (e-shopy)



Kontroly původců odpadů

Kontroly od „malých“ původců odpadů (nejčastěji na základě podnětů) až po 
velké průmyslové podniky (zj. na základě plánu daného četností kontrol podle 
zákona o integrované prevenci)

Zjišťované problémy:

▪ netřídění odpadů podle druhů a kategorií

▪ nesprávné označení nebezpečných odpadů

▪ chybějící identifikační listy nebezpečných 
odpadů

▪ nezabezpečení odpadů před únikem do životního prostředí

▪ nevedení průběžné evidence a podání pozdního, neúplného či 
nepravdivého hlášení o produkci a nakládání s odpady



Přeshraniční přeprava odpadů 

▪ kontroly „on-site“ u odesilatelů, příjemců 
odpadů, na silnici a při vývozu/dovozu do 3. 
zemí celní správa

▪ Zkušenosti s nedovolenou přepravou:

▪ kritické období let 2005 – 2006 – nelegální 
návozy odpadů z Německa (lokality Arnoltice, 
Libčeves, Milovice ….)

▪ vývoz elektrozařízení a pneumatik do 3. zemí 
(zejm. Afrika)



Přeshraniční přeprava odpadů 

Současnost

▪ Opakované nedostatky v případě vývozu a dovozu odpadů zeleného 
seznamu

▪ nesrovnalosti v příslušných dokumentech – nesprávně či nepravdivě vyplněné 
údaje (např. o příjemci) v příloze číslo VII nařízení č. 1013/2006, o přepravě 
odpadů

▪ dovoz odpadů z Itálie – 190214/B3010 – odpad nikoliv zeleného seznamu za 
účelem odstranění nebo energetického využití v ZEVO (národní zákaz dovozu)

▪ cca druhým rokem lze rovněž pozorovat změnu orientace vývozu zejména 
plastů na jiné trhy, než byla dříve dominantní Čína



Příklad – nedovolená přeprava „plastů“



Děkuji za pozornost.

Ing. Lukáš Kůs

lukas.kus@cizp.cz
www.cizp.cz



ROLA MIASTA W KONTEKŚCIE OSIĄGNIĘCIA

POZIOMU RECYKLINGU WYMAGANEGO

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

2492. Konferencja Polsko-Czeska W Ołomuńcu 29.5.2019 



Miasto Statutarne Olomouc

• Olomouc (Ołomuniec) – miasto 

wojewódzkie, Morawy Środkowe

• 100 373 mieszkańców, piąte największe 

miasto w RC

• Powierzchnia: 10 333 ha

• Drugi największy rezerwat zabytkowy; słup 

barokowy na liście UNESCO

• Miasto uniwersyteckie



Organizacja zbierania odpadów

• Miasto – wytwórca odpadów

• Stanowi jedną scaloną strefę zwożenia

• Zwożenie odpadu zapewnia spółka 

Technické služby města Olomouce, a.s.

• W 100% własność miasta

• Umowa w sprawie zapewniania usług 

użyteczności publicznej

2. Česko-polská konference                              V Olomouci 29.5.2019
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System gospodarowania odpadami

Zasady podstawowe: 

• Realizacja POH SMOl 

• Maksymalne wykorzystanie materiałowe i 

energetyczne odpadów (nawet kosztem tymczasowej 

niekorzystności ekonomicznej)

• Obniżanie udziału odpadów układanych na 

wysypiskach oraz udziału składników 

biodegradowalnych

• Wytwarzanie zintegrowane systemu 

gospodarowania odpadami

• Otwartość i dostępność informacji
252
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System gospodarowania odpadami

Budowanie systemu GO

• określenie wyraźnych celów 

długoterminowych – wspieranie profilaktyki i 

sortowania odpadów (papier, tworzywa, szkło, 

tektura/kartony, metal, odpad biologiczny, 

oleje jadalne, tkaniny)

• „door to door“ system

• wsparcie władz miasta

• ścisła współpraca miasta i firmy odpadowej 

firmy (TSMO, a.s.)
253
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Zbieranie odpadów sortowanych

254
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Zbieranie odpadów sortowanych

2552. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Zbieranie odpadów sortowanych

2562. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Zestawienie rozwoju produkcji 

odpadów

257

Rodzaj odpadu Ilość (ton)

2010 2012 2017

Tworzywa sztuczne 942 1 037 1 303

Papier 3 919 3 506 3 846

Szkło 1 046 1 111 1 329

Kartony od napojów 60 81 87

Odpad biologiczny 6 159 5 084 6 887

Metal 7 817 7 893 3 053

Tkaniny 0 250 256

Razem wykorzystanie 19 942 18 962 17 722

Odpad wielogabarytowy 4 959 2 378 1 966

Mieszany odpad komunalny (wysypisko) 13 659 1 276 1 357

Mieszany odpad komunalny (spalarnia) 3 116 15 031 15 125

Razem reszta odpadu 21 735 18 685 18 447

Razem 41 676 37 647 36 170

Stopień recyklingu (%) 47,9% 50,4% 49,0%

2. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Wykorzystanie materiałowe odpadów

2582. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019

R. 1995: 64 t odpadów sortowanych ws.

R. 2017: 49 % recyklingu



Wykorzystanie lub utylizacja odpadu

• Udział w przygotowaniu ZSGO w Województwie 

Ołomunieckim

• 2014 – modernizacja stacji przeładunkowej, wszelka 

produkcja MOK do wykorzystania energetycznego

• Wykorzystanie energetyczne MOK nie skutkowało spadkiem 

sortowania i wykorzystania odpadów w Ołomuńcu: dochodzi 

do stopniowego wzrostu

• 2017 – MOK wykorzystywany jest energetycznie w 92 %                                 
(wszelka produkcja miasta za wyjątkiem przestojów technologicznych)

• 2018 – Założenie spółki akcyjnej województwa Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
259
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Stacja przeładunku odpadów

2602. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Stacja przeładunku odpadów
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Stacja przeładunku odpadów

2622. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Promocja i oświata

• Współpraca z o.p.s. Sluňákov 

• Specjalne programy coroczne dla szkół i 

publiczności: konkurs „Woła Tapir, sortuj 

papier!“

• Web www.olomouctridi.cz

• Torebki na odpad sortowany

• Broszura „Gdzie podziewają się odpady w 

Ołomuńcu “

• Sukcesy miasta w sortowaniu w ramach 

województwa i RC
263
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http://www.olomouctridi.cz/


Zamiary w przyszłości

• Przygotowanie zamiaru „Budowa 

kontenerów półpodziemnych na osiedlu 

Nowe Sady“

• Modernizacja zakładu TSMO „Centrum 

odpadowe Chválkovice“

2642. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Centrum odpadowe
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Plan realizacji 2019-2021

Przewidywane koszty 240 mln. CZK



Podsumowanie

Warunki podnoszenia poziomu recyklingu

• zwiększanie ilości pojemników do sortowania 

odpadów

• wzrost ilości stanowisk sortowania odpadów 

(warunek już na etapie przygotowania 

projektu)

• optymalizacja zwożenia odpadów

• długotrwała i intensywna ampania 

promocyjna
266

2. Česko-polská konference V Olomouci 29.5.2019



Dziękuję za uwagę

RNDr. Jana Matzenauerová
Kierownik Działu Zieleni Miejskiej i 

Gospodarowania Odpadami

Urząd Miasta Ołomuńca

• Tel.: +420 588 488 330

• jana.matzenauerova@olomouc.eu
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Fortum Silesia

Marcin Kost



Fortum w Polsce

CHPs DH networks

Płock

Wrocław

Częstochowa

Bytom

Zabrze

2016

2010

2018



Nowa Elektrociepłownia Zabrze



2014

3 Kotły parowe (EC)

Osobne kotły 
wodne szczytowe

B
YT

O
M

4 kotły parowe (EC)

Kocioł parowy 
szczytowy

ZA
B

R
ZE

2016

WR 25

B
YT

O
M

3 Kotły parowe (EC)

2 kotły parowe (EC)

Kocioł parowy 
szczytowy KP 20

ZA
B

R
ZE

WR 40

2018

ZA
B

R
ZE

 i
B

YT
O

M

Nowa CHP ZABRZE
Kocioł CFB

Połączenie 
Zabrze-Bytom

WR 25

3 Kotły parowe (EC)

Kocioł parowy 
szczytowy KP 20

WR 40

2 kotły parowe (EC)

2022

ZA
B

R
ZE

 i 
B

YT
O

M

CHP ZABRZE
Kocioł CFB

Połączenie 
Zabrze-Bytom

3 wodne kotły 
szczytowe 

w tym WR 25

Kocioł parowy 
szczytowy KP 20

WR 40

Produkcja ciepła w Zabrzu i Bytomiu
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Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Podstawowe informacje 

Nowoczesne 

i niskoemisyjne 

źródło ciepła

dla mieszkańców 

Zabrza i Bytomia
Koszt inwestycji

ok. 
870 mln. PLN

Źródło 
kogeneracyjne

o mocy 
225 MW 
w paliwie

Elastyczny
miks paliwowy: 
węgiel, biomasa 

oraz RDF

Nowe połączenie 
sieciowe 

pomiędzy Zabrzem 
a Bytomiem

Zakładana roczna 
produkcja: 

730 GWh ciepło
550 GWh energia 

elektryczna
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Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Miks paliwowy

RDF do 50% Węgiel kamienny do 100% Biomasa do 100%
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Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Paliwa

Parametr WĘGIEL RDF

Zużycie roczne [t] 150 000 250 000

Gęstość nasypowa [kg/m3] 750-1000 150-250

Wartość opałowa [MJ/kg] 19-22 10-15

Zawartość popiołu [%] 16-25 10-20

Wilgotność [%] <10 10-30



ZABRZE & BYTOM CZĘSTOCHOWA
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Kluczowe wskaźniki emisji dla istniejącej i nowej 
elektrociepłowni w Zabrzu

Dzięki współspalaniu biomasy uniknęliśmy 
emisji ponad 625 tysięcy ton CO2

Normy emisji 
(mg/Nm3) 

Ciepłownia
(wcześniej)

Elektrociepłownia
(teraz)

Pyły 400 30

SO2 1 500 200

NOx 400 200

dla 2013 r.: całkowity poziom emisji dla istniejących CHP Zabrze, CHP Miechowice & Szombierki HOB;  

dla 2023 r.: całkowity poziom emisji dla nowej CHP Zabrze w planowanych HOBs w Zabrzu i Bytomiu



276

Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Formuła EPCM

Inwestor
Fortum Silesia

Koszt inwestycji
ok. 

870 mln. PLN

Największe pakiety zakupowe:

• Wyspa kotłowa

• Wyspa turbinowa

• System podawania paliwa

• Roboty budowlane

• Sieć ciepłownicza

>50 

pakietów 

zakupowych

EPCM 
Konsultant

ILF 
Consulting 
Engineers 

Polska



Zawory 
bezpieczeństwa

Rurociągi 
i estakady

Rozdzielnice SNWyspa 
kotłowa

Konsultant 
EPCM

Prace 
rozbiórkowe,
modernizacja 

torów
Transformatory

Agregaty 
pompowe

Układ
sprężonego 
powietrza Aparatura 110 kV,

roboty elektryczne, 
wyłącznik generatorowy

Transformatory 
suche

Filtr 
kondensatu

Zbiornik 
wyrównawczy 
wody sieciowej 

Zaplecze 
budowy

Wyspa 
turbinowa

System 
podawania 

paliwa

Organizacja 
placu budowy

Główne roboty
budowlane

Chłodnice 
CCWS i SCWS

Suwnica

Wymienniki 
ciepła

Układ 
Centralnego 
Odkurzania

Pompy 
ciepła

Stacja 
uzdatniania 

wody

Awaryjny 
Agregat 

Prądotwórczy

Zbiorniki
System DCS

Rozdzielnice nN,
przemienniki 
częstotliwości

System 
DC 

i UPS

Układ oleju 
opałowego

Monitoring 
spalin CEMS

20162015 2017

Wybrani wykonawcy 



▪ moc w paliwie: 225MW

▪ parametry pary świeżej: 75 kg/s, 536°C i 92 bar

▪ temperatura wody zasilającej: 180°C

▪ wysokość kotłowni: 59 m

▪ silosy dzienne: 

RDF: 2x150 m3

Węgiel: 2x250 m3
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Nowa Elektrociepłownia
Główne instalacje Kocioł CFB

Dostawca SHI FW



• Scrubber oczyszczania spalin ze złożem 
fluidalnym i filtrem workowym

• Filtr tkaninowy (workowy) z 4 przedziałami 
(125%)

• Reagenty:

– wodorotlenek wapnia

– węgiel aktywowany
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Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Główne instalacje Instalacja 
Oczyszczania Spalin

Dostawca SHI FW
Dostawca SHI FW



▪ turbina przeciwprężna jednokadłubowa

▪ generator o mocy 90 MVA

▪ moc czynna 75 830 kW

▪ parametry pary świeżej: 75 kg/s, 536°C i 92 bar
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Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Główne instalacje - Turbozespół

Dostawca SHI FW

Producent: 
Doosan Skoda Power



Uroczyste otwarcie EC

2011-2014 2015 2016 2017 2018

CHP Zabrze

Rozwój projektu

CHP Zabrze

Budowa Elektrociepłowni

Sieć ciepłownicza Zabrze-Bytom

Rozwój projektu

Sieć ciepłownicza Zabrze - Bytom

Budowa sieci ciepłowniczej

Nowa Elektrociepłownia Zabrze
Harmonogram inwestycji

2019
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Jakość paliwa – parametr krytyczny

• Zanieczyszczenie paliwa przez wtrącenia 
nieferromagnetyczne (miedź, stal nierdzewna) –
niepodatne na detektory działające na zasadzie 
prądów wirowych

• Zanieczyszczenia prowadzą do uszkodzeń 
instalacji popiołu dennego 

• Zanieczyszczenia utrudniają normalną 
eksploatację kotła poprzez blokady zsypów 
popiołu dennego kotła



Zapraszam do zadawania pytań

Marcin Kost

Kierownik Elektrociepłowni

+ 48 692 499 813

marcin.kost@fortum.com

mailto:andrzej.pudlo@fortum.com


www.ozoostrava.cz

Paliva z odpadů

Ing. Petr Bielan

16.5.2019

OZO Ostrava s.r.o.



Ing. Petr Bielan

Paliva z odpadů

Normy na paliva

- Harmonizované normy EU  pro paliva z odpadů jsou platné

- ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva – terminologie 

- ČSN EN 15358Tuhá alternativní paliva – systém managementu 

kvality

- ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy



Ing. Petr Bielan

Paliva z odpadů

Normy na paliva

Nutné podmínky

Pouze z ostatních odpadů

Nutné sledování kvality

Certifikace výrobku  ne podle REACH

Pokud existuje pro palivo relevantní trh, pak lze obchodovat s 

palivem mimo režim odpadů ale spadá do režimu ČOI

Nicméně i palivo z odpadů se ve spalovací technologii chová a 

posuzuje jako odpad v souladu s legislativou na ochranu ovzduší 



Ing. Petr Bielan

Paliva z odpadů

Palivo z komunálních odpadů

V zásadě se dělí na dvě skupiny

1) Vysoce výhřevná paliva (19-20 MJ/kg) určená pro cementárny 

zdrojem jsou komunální odpady z materiálově 

nevyužitelné frakce po třídění separovaného  papíru a 

plastů doplněné o průmyslové odpady – kladná cena

2) Paliva s výhřevností (8-15 MJ/kg) určená pro teplárny    

zdrojem těchto paliv jsou energeticky bohaté frakce z 

třídění SKO a případně i frakce z biologické stabilizace 

podsítných frakcí SKO – 0 nebo záporná cena



Ing. Petr Bielan

Možné systémy OH měst a obcí

Děkuji za pozornost



System gospodarki odpadami kalorycznymi 
w Polsce a poziomy odzysku i recyklingu 

Systém nakládání energetickou frakcí v Polsku 
a úrovně využití a recyklace

Olomouc – Brno - Kraków, 29-31.05.2019

Andrzej Krzyśków, proGEO sp. z o.o., Wrocław



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851

z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

• Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów komunalnych:

• Do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbierane osobno, albo

poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowane w domu).

• Do 1 stycznia 2025 r. osobny system zbierania tekstyliów i odpadów

niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

• Ograniczenie marnotrawienia żywności o 30% w 2025 r. i 50% do

2030 r. i propozycje wprowadzenia zachęt podatkowych dla

nieodpłatnego przekazywania żywności,

• Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (duża dowolność

jak ROP ma wyglądać, ale raczej opłaty za każda sztukę wprowadzonego

opakowania albo masę, dopłaty producentów opakowań powinny przekraczać

80% kosztów gospodarowania odpadami: 4,5 roku na dostosowanie).
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Cele i wymagania UEproGEO

RECYKLING do 2025 do 2030 do 2035

Odpady komunalne 55% 60% 65%

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php
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fot. proGEO

fot. proGEO

proGEO KPGO 2022

Wybrane cele:

• zagospodarowanie zgodne z hierarchią sposobów postępowania z

odpadami

• osiągnięcie poziomów recyklingu wybranych frakcji odpadów

opakowaniowych do 50% w 2020 r.

• do 2025 r. recykling powinien wynosić 60% odpadów komunalnych,

• do 2030 r. recykling powinien wynosić 65% odpadów komunalnych,

• redukcja składowania do 10% do 2030 r.,

• termiczne przekształcanie do 2020 r. nie może przekraczać 30% w

stosunku do odpadów wytwarzanych,

• wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych na terenie całego kraju do końca 2021 r.,

• wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów

selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u

źródła – do końca 2021 r.

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php


Gospodarka odpadami w Polsce 
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Polska (wg GUS) 2017

Odpady komunalne wytwarzane ogółem 11.969 tys. Mg

Odpady komunalne wytwarzane na mieszkańca 312kg/osobę

Ilość odebranych odpadów z selektywnej zbiórki 27,1 %

Ilość składowanych odpadów 41,8 %

Ilość odpadów termicznie przekształcanych 24,4 %

Ilość odpadów kompostowanych lub fermentowanych 7,1 %

Ilość odpadów poddana recyklingowi materiałowemu 26,7 %
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fot. proGEO

proGEO

Poziomy do osiągnięcia przez gminy

2017 2018 2019 2020

poziom recyklingu i ponownego użycia 
papier, metal, tworzywo szt., szkło

20 30 40 50

poziom recyklingu i ponownego użycia
odpady budowlane i rozbiórkowe

45 50 60 70

poziom ograniczenia masy odpadów 
biodegradowalnych przekazywanych do składowania

45 40 40 35

rozporządzenia Dz.U. 2016/2167 i 2017/2412

System gospodarki odpadami w Polsce

Gmina, która nie wykonuje obowiązków – podlega karze pieniężnej.

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach 

(Dz.U. 2015, poz. 1277)

Odpady balastowe kierowane na składowisko muszą spełniać kryteria

rozporządzenia w zakresie kaloryczności:
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Kryteria składowania odpadówproGEO

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php


https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POLSKA_mapa_woj_z_powiatami.png

cementownie         i spalarnie

Przepustowość:

spalarnie – 1,0-1,2 mln Mg

cementownie – 1,3-1,5 mln Mg



Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. (Dz.U. 19 z 2017)

Selektywnie zbiera się:

• PAPIER,

• SZKŁO,

• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,

• BIO (odp. ul. biodegradacji ze szczególnym uwzgl. bioodpadów)

w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku

publicznego.

Selektywna zbiórka odpadów
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www.mos.gov.pl

POPIÓ
Ł

POPIÓŁ

opcjonalnie: zielone, popiół, 

szkło bezbarwne 



Opłaty za korzystanie ze środowiska
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6.03.2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 723)

Wzrost opłat za składowanie odpadów np.:

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Jednostkowa 
stawka opłaty w 

zł/Mg na rok 
2017 4)

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg 
w latach

2018 2019
2020 i ko-
lejnych 3)

balast po sortowni 74,26 140,00 170,00 270,00

odpady po procesie stabilizacji, kompostowaniu, fermentacji 24,15 140,00 170,00 270,00

odpady jw. z OKZ (190599, 190604) 1) spełniające wymagania 5) 24,15 35,00 42,50 67,50

selektywnie zebrane frakcje (grupy 15, 19, 20) 1) 2) wybór 120,76 170,00 220,00 270,00

1) zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1923

2) wysokość jednostkowej stawki opłat służy  do ustalania opłat podwyższonych - obowiązuje zakaz składowania

3) wysokość jednostkowej stawki opłaty podlega podwyższeniu  zgodnie z art. 291 ust. 1 Prawo ochrony środowiska

4) zgodnie z obwieszczeniem MŚ z dn. 29.06.2016 r. (M.P. 2016 poz. 718)

5) AT4<10mgO2/g s.m., LOI < 35%, TOC < 20% s.m., potwierdzone 12 badaniami, raz w miesiącu, a następnie raz na kwartał
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fot. proGEO

proGEO

W latach 2018-2020 wprowadzono wyższe opłaty za składowanie.

1 CZK = 0,166 PLN,                19.05* - AT4<10mgO2/g s.m. , LOI<35%, TOC<20%

opłata za składowanie [CZK/t]

Opłaty za korzystanie ze środowiska

wzrost stawek

zrównanie stawek

wzrost stawek

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php


Konsekwencje zmian systemu 
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Wprowadzenie zakazu składowania odpadów kalorycznych - przy braku

rynku zbytu niektórych surowców oraz niewystarczającej mocy przerobowej

instalacji termicznych (spalarnie, cementownie) - doprowadziło w przeciągu

3 lat do wzrostu kosztów odbioru tych odpadów z poziomu 100 zł/Mg do

ponad 500 zł/Mg, co przy ilości odpadów kalorycznych na poziomie 20-40%

wpływa na wzrost kosztów przetwarzania odpadów o 100-160 zł.

Wzrost opłaty za składowanie jest czynnikiem mobilizującym do innych

działań (recykling, odzysk inny niż składowanie), ale są one zależne od

rynków zbytu (recyklerów). Pomimo zwiększenia wybierania surowców

wtórnych opłaty za składowanie odpadów spowodowały wzrost cen

przetwarzania.



Pożary 
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Od 1.01.2018 do 31.08.2018 r. wystąpiło 106 pożarów, z czego 70% objęło

magazyny, 20% składowiska, 10% dzikie wysypiska (tylko 2 pożary

dotyczyły odpadów przywiezionych z zagranicy).

W 30% paliły się odpady zmieszane (nadsitówka), 25% tworzywa, 15%

gabaryty, 12% opony.

Najwyższe ryzyko wystąpienia pożaru – nielegalna działalność

Przyczyny pożarów:

• brak zbytu surowców,

• brak rynku odbioru odpadów kalorycznych,

• składowanie odpadów pow. 6MJ/kg sm.,

• naruszanie zasad magazynowania,

• łatwość uzyskania lub wydawanie wadliwych zezwoleń przez organy.

* wg GIOŚ



Pożary - zmiany przepisów prawnych
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• Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony

Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479)

• Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony

środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1564)

• Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7.02.2019 r. w sprawie

wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. 2019 poz. 256)

• Projekt z dn. 19 lutego 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w

sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub

składowania odpadów

• Projekt z dn. 25 lutego 2019 r. rozporządzenia MSWiA w sprawie

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać

obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do

zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

• Projekt z dn. 1 lutego 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w

sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów



Pożary - zmiany przepisów prawnych
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Główne działania:

• Wzmocnienie działań kontrolnych i monitoringowych IOŚ.

• Określenie maksymalnych pojemności magazynów.

• Skrócenie okresów magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.

• Opracowanie operatu przeciwpożarowego.

• Wprowadzenie dodatkowych (specjalnych) wymagań p.poż. przy
magazynowania odpadów.

• Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego na instalacjach.

• Wprowadzenie zabezpieczenia roszczeń (depozyt, gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa) z określeniem stawek za
poszczególne rodzaje odpadów.

• Planowane dodatkowe (specjalne) wytyczne dla magazynowania odpadów dot.
oznakowania magazynów, zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych czy wprowadzenia zabezpieczeń w zakresie emisji (odory).



Koszty systemu
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Nastąpił wzrost kosztów przetwarzania odpadów z uwagi na:

• wzrost kosztów zagospodarowania odpadów kalorycznych,

• wzrost opłaty za składowanie odpadów,

• brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta i bardzo niskie

dopłaty do wysegregowanych surowców,

• dostosowanie do nowych przepisów (zabezpieczenie roszczeń,

monitoring wizyjny, nowe przepisy p.poż.),

• dostosowanie instalacji do wymogów BAT,

• wzrost kosztów energii, paliwa, kosztów osobowych,

• zmniejszenie możliwości sprzedaży niektórych surowców (np. folie).

• wzrost kosztów zbierania i odbioru większej ilości frakcji w gminach, w

których odbierano mniej niż 5 frakcji.

Ceny przyjęcia odpadów do instalacji MBP wynoszą 300-500 zł/Mg.

Średnia opłata od mieszkańca obecnie przekracza 20 zł/m-c. (dla nowych

przetargów).



Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
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Ustawa z dn. ... o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt 29.04.2019 r.)

• likwidacja regionów gospodarki odpadami,

• zmiana definicji RIPOK (brak wymogu wydajności),

• zakaz spalania odpadów zmieszanych (z wyjątkiem instalacji

istniejących finansowanych z UE),

• nowa definicja bioodpadów,

• zmniejszenie opłaty za przydomowy kompostownik,

• wyższa opłata od mieszkańców za brak segregacji,

• zniesienie ryczałtów przy rozliczaniu w przetargach na odbiór i

zagospodarowanie.
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• Gminy zobowiązane są osiągnąć poziom recyklingu  i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

50% wagowo za 2020 r. i w latach następnych

55% wagowo za 2025 r. i w latach następnych

60% wagowo za 2030 r. i w latach następnych

65% wagowo za 2035 r. i w latach następnych

odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z

wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych ... Art 3. ust. 1 pkt 7 ustawy o

odpadach
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W – tereny wiejskie, MM – małe miasta, DM – duże miasta pow. 50 tys. Mk, * wg projektu zmiany ustawy

W przypadku zmiany sposobu obliczania poziomów – zakładając osiągnięcie

poziomu wynikającego z poprzednich przepisów, a nieosiągnięcie wg nowych

wytycznych – można szacować karę w skali kraju na poziomie 960 mln. zł w 2020 r.
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Od stycznia 2018 r. wprowadzono opłatę recyklingową dla lekkich toreb

na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50

mikrometrów (z opłaty recyklingowej są zwolnione bardzo lekkie torby na zakupy z

tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są

wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie

żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności).

Obowiązująca stawka opłaty recyklingowej wynosi 20 gr. za jedną sztukę

lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Z uwagi na słaby efekt (sprzedawcy stosują grubsze torebki foliowe)

planuje się rozszerzyć opłatę recyklingowa na wszystkie torby.

Rozpoczęto także dyskusję nad systemem kaucyjnym dla wybranych

opakowań.

Wprowadzono obowiązek dotyczący przekazywania do gminy

sprawozdań przez punkty skupu surowców wtórnych.
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fot. proGEO

proGEO

Część mechaniczna
lepsza automatyzacja procesów

System gospodarki odpadami w Polsce

http://www.geosfreiberg.de/index_de.php
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Maksymalizacja recyklingu

Sortowanie odpadów – zwiększenie automatyzacji procesów (separacja

opto-pneumatyczna), w tym budowa nowych obiektów dla odpadów z

selektywnej zbiórki.

Kompostowanie i fermentacja odpadów z selektywnej zbiórki – budowa

nowych instalacji wraz z urządzeniami do przygotowania wsadu i

waloryzacji kompostu.

Podczyszczanie stabilizatu (część drobna, organiczna) po odsianiu frakcji

zmieszanych odpadów komunalnych poddawana podczyszczaniu –

automatyczne wybranie metali, szkła.

Wzrost ilości Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(PSZOK).
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Pomimo zwiększenia poziomów recyklingu niezbędnymi elementami

systemu pozostaną:

• składowiska niskokalorycznego balastu i stabilizatu,

• instalacje termicznego przekształcania odpadów kalorycznych (w tym

odpadów resztkowych, stabilizatu czy osadów ściekowych) i

wprowadzić możliwość wykorzystania frakcji kalorycznej w lokalnych

ciepłowniach.

Należy zweryfikować ilość instalacji ich przepustowości w kontekście

zwiększonego strumienia odpadów w stosunku do określonego w KPGO.

Aktualizacje planów gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi

powinny uwzględniać nowe wymagania i cele w kontekście mocy

przerobowych.

Konieczne jest wprowadzenie dopłat do wysegregowanych surowców

(rozszerzona odpowiedzialność producentów).



Dziękuję za uwagę
Děkuji Vám za pozornost
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