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1 Wstęp 

17 gmin z terenu Powiatów Nowotarskiego oraz Tatrzańskiego rozważa podjęcie wspólnych 

działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W pierwszym etapie gminy 

(wymienione w kolejności alfabetycznej): 

− Biały Dunajec, 

− Bukowina Tatrzańska, 

− Czarny Dunajec, 

− Jabłonka, 

− Kościelisko, 

− Lipnica Wielka, 

− Łapsze Niżne, 

− Nowy Targ – gmina, 

− Nowy Targ – miasto, 

− Ochotnica Dolna, 

− Poronin, 

− Raba Wyżna, 

− Rabka Zdrój, 

− Spytkowice, 

− Szaflary, 

− Szczawnica, 

− Zakopane 

postanowiły dokonać analizy logistycznej i finansowej systemu odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dostarczania odebranych odpadów do 

istniejących w regionie instalacji służących do przetwarzania odpadów. Analizie tej służy 

niniejsze opracowanie. W ramach pierwszej części tego opracowania dokonano pogłębionej 

analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnym we wszystkich, powyżej wymienionych 

gminach. W ramach tej części określone zostały niezbędne zasoby do wykonania zadań 

polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na analizowanym obszarze a także oszacowane zostały koszty prowadzenia 

działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, odrębnie dla każdej gminy. 

Koszty te określono dla dwóch analizowanych scenariuszy: 

− scenariusz 1 – odpady komunalne z terenu gmin odbierane są przez jeden podmiot, 

będący wspólnym przedsięwzięciem gmin uczestniczących w systemie, 

− scenariusz 2 – każda z gmin posiada własny podmiot odbierający odpady od właścicieli 

nieruchomości. 

W kolejnym etapie gminy zamierzają zrealizować własną instalację międzygminną, służącą 

zagospodarowaniu całego strumienia odpadów komunalnych powstającego na ich terenie. 
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1.1 Tytuł opracowania 

Tytuł niniejszego opracowania brzmi:  

Analiza finansowo-logistyczna działań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na Podhalu. 

Tom 2. 

1.2 Zamawiający 

Zleceniodawcą niniejszego opracowania są:  

Gminy Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego 

1.3 Wykonawca 

Wykonawcą niniejszego opracowania jest: 

IVW Polska 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe Sp. z o.o. 

ul. Szaflarska 37 

34-400 Nowy Targ 

REGON: 491963376, NIP 735-22-48-151 

Biuro Inżynierskie IVW w Krakowie 

ul. Lubicz 3 

31-034 Kraków  

1.4 Podsumowanie Tomu 1 

Niniejsze opracowanie stanowi Tom 2 Analizy finansowo-logistycznej systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze 17 gmin z terenu Powiatu 

Nowotarskiego i Powiatu Tatrzańskiego. 

W ramach Tomu 1 dokonano szczegółowej analizy: 

1. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie każdej z Gmin: 

a. opisu funkcjonującego systemu, 

b. uwarunkowań demograficznych, kształtujących wielkość popytu na usługi 

związane z gospodarowaniem odpadami, 

c. ilości odpadów powstających na terenie gmin, na podstawie danych 

archiwalnych, w tym sprawozdań składanych na podstawie przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

d. na podstawie danych demograficznych oraz archiwalnych danych dotyczących 

wytworzonych odpadów dokonano ustalenia charakterystycznych wskaźników 
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nagromadzenia odpadów komunalnych, zarówno dla odpadów zebranych 

w sposób selektywny, odpadów zebranych jako niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, jak i łącznego wskaźnika nagromadzenia, 

e. dotychczas ponoszonych kosztów przez poszczególne gminy, wraz z ustaleniem 

wskaźników kosztowych, 

f. sytuacji związanej z prognozowanym rozwojem demograficznym, dla każdej 

z gmin z osobna; 

2. uwarunkowań makroekonomicznych, mających wpływ na gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

3. uwarunkowań prawnych, w tym związanych z ostatnimi zmianami w prawie, 

wpływającymi zarówno na model logistyczny systemu odbierania odpadów, jak i na 

koszty funkcjonowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi. 

Analizy sporządzone w ramach Tomu I stanowią podstawę do opracowania modelu 

logistycznego i oszacowania kosztów gospodarowania odpadami na obszarze wymienionych 

gmin wchodzących w skład Powiatu Nowotarskiego i Powiatu Tatrzańskiego. 

Gminy te rozważają podjęcie działań w zakresie utworzenia podmiotu mającego za zadanie 

realizację działań polegających na zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi, w tym 

możliwe odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz, w przyszłości, 

termiczne przekształcanie odpadów stanowiących pozostałość po mechanicznym oraz 

biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych i termiczne przekształcanie tzw. frakcji 

resztkowej z selektywnej zbiórki odpadów. 
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2 System gospodarowania odpadami komunalnymi 

2.1 Dane ogólne 

Założenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze 

gmin Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego powstały wskutek przyjęcia przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897). Ustawa 

ta wprowadziła władztwo samorządu gminnego nad strumieniem odpadów komunalnych. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje gminy do zapewnienia czystości 

i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków do ich utrzymania, wyszczególniając 

jednocześnie zakres odpowiedzialności gmin zarówno w obszarze administracyjno-

organizacyjnym, jak też w obszarze wykonawczym, związanym z procesami zbierania, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Odpowiedzialność za zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi, zgodnie z obowiązującym prawem, ponosi organ wykonawczy gminy, który 

może delegować swoje obowiązki i uprawnienia odpowiednim pracownikom gminy bądź 

gminnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom prawa handlowego, których jest 

właścicielem. Działania w zakresie zarządzania uwarunkowane są również od uchwał rad gmin, 

odpowiedzialnych za przyjęcie uchwał wynikających z przepisów Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Odpowiedzialność za działania w zakresie poziomu operacyjnego ponoszą podmioty 

zajmujące się odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

2.2 Przyjęte założenia bazowe Systemu 

W ramach założeń Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na 

obszarze analizowanych Gmin Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego przyjęto następujące 

rozwiązania: 

▪ odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlecone zostanie 

podmiotowi powołanemu przez gminy uczestniczące w systemie, bądź każda gmina 

powoła własny podmiot, któremu zleci usługi, albo też przedsiębiorcom wyłonionym 

na podstawie zamówienia publicznego (ale przez współdziałające ze sobą gminy, co 

umożliwi negocjowanie lepszych warunków finansowych dla kontraktu na odbieranie 

odpadów), 

▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie wyłącznie 

w  Instalacjach Komunalnych, dokąd skierowany będzie cały strumień odpadów.  

Niniejsze opracowanie służy określeniu wymagań logistycznych oraz kosztów działań 

polegających na odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości i dostarczeniu tych 

odpadów do wskazanych przez Gminy Instalacji Komunalnych do przetwarzania odpadów. 
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Dla elementu kosztowego związanego 

z przetwarzaniem odpadów przyjęto 

ryczałtowe wartości kosztów na tzw. „bramie 

instalacji”. Wartości ryczałtowych cen 

przyjęto w oparciu o doświadczenie 

Konsultanta, wynikające m.in. 

z opracowywanych przez niego w ostatnim 

czasie projektów, jak też z obserwacji rynku 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Porównywalną bazę cenową dla niniejszego opracowania stanowić może sporządzona przez 

Konsultanta w ostatnim czasie analiza i prognoza kosztów przetwarzania odpadów 

komunalnych w instalacjach Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, 

przyjmujących do przetworzenia odpady komunalne pochodzące z porównywalnych gmin, 

także o charakterze podgórskim – miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich w tym turystycznych. 

2.3 Podstawowe wymagania prawne 

Zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej podlegają dwóm podstawowym ustawom oraz rozporządzeniom 

wykonawczym do tych ustaw. Ustawami tymi są: 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 

z późniejszymi zmianami). 

2.3.1 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej również 

ucpg) określa: 

− zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania 

czystości i porządku; 

− warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

− warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

uregulowanym w ustawie. 

Ustawa stanowi, iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych 

zadań własnych gminy. 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności między innymi: 

W ramach niniejszego opracowania 

ustalono koszty działań związanych 

z odbieraniem i transportem odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Koszt przetwarzania 

odpadów ujęty został ryczałtowo, 

zgodnie z rynkowymi wartościami usług 
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1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych; 

2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji 

komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

3. obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

5. zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady; 

6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5 powyżej, 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży; 

7. mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

8. prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Ponadto 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 określonej 

szczegółowo przepisami ustawy. 

2.3.2 Ustawa o odpadach 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej również uoo) określa środki służące 

ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na 

środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 

ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego 

użytkowania. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 1a ucpg, w sprawach dotyczących 

postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w ucpg stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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Ustawa o odpadach wprowadza następującą hierarchię postępowania z odpadami, zgodną 

z przepisami wspólnotowymi wynikającymi z Dyrektywy w sprawie odpadów: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

Ustawa stanowi ponadto, że każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 

powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić 

przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 

w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Z kolei odpady, których powstaniu nie udało 

się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 

Rysunek 1 Hierarchia postępowania z odpadami 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uoo 

2.3.3 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (dalej również KPGO) przyjęty przez Radę Ministrów 

uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. Opublikowany został w Monitorze Polskim z 2016 r., poz. 

784. Zgodnie z przepisem art. 34 uoo plan ten opracowany został dla osiągnięcia celów 

założonych w polityce ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych 
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odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, 

a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 

gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. 

W zakresie kierunków działań związanych z odpadami komunalnymi, w tym odpadami 

żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji krajowy plan przyjmuje w części 5.1 

miedzy innymi następujące założenia: 

• utrzymanie finansowania inwestycji, między innymi przez instrumenty finansowe, 

ukierunkowanych na modernizację instalacji przetwarzających odpady komunalne, w 

tym odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane, tak aby mogły dostosować 

się i spełniać wysokie standardy ochrony środowiska; 

• organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zarówno na szczeblu 

ogólnokrajowym, jak i gminnym mających na celu między innymi: 

o podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym podkreśleniem należytego, to jest racjonalnego 

planowania zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać marnotrawieniu 

żywności, 

o właściwe postępowanie z odpadami, w tym odpadami ulegającymi 

biodegradacji, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

o promowanie takich technologii przetwarzania bioodpadów, w wyniku których 

powstaje pełnowartościowy i bezpieczny dla środowiska materiał 

wykorzystywany do celów nawozowych lub  rekultywacyjnych, 

• modernizację technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tak, 

aby po modernizacji część biologiczna mogła być wykorzystywana do kompostowania 

lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych; 

• ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, wpływające na 

konieczność budowy lub modernizacji linii technologicznych do ich przetwarzania: 

o kompostowni odpadów organicznych, 

o instalacji do fermentacji odpadów organicznych. 

2.3.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Stanowisko Rządu RP tej sprawie 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 12 stycznia 2016 r. stanowisko w sprawie tzw. 

„zamknięcia obiegu”, dotyczące planu działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Celem dokumentu jest stworzenie instrumentów, które spowodują 

przejście w UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ).  Zmiana ta ma przyczynić się 

do  stworzenia  zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 

gospodarki, a przez to zapewnić Europie przewagę konkurencyjną wobec innych gospodarek 

światowych. 
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Wyczerpywanie zasobów, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z krajów trzecich 

stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju UE oraz wyzwanie w kontekście ochrony 

środowiska. Z tego punktu widzenia realizacja pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności unijnej 

gospodarki i pobudzić wzrost. Należy jednak podkreślić, że gospodarki krajów Unii Europejskiej 

różnią się od siebie i nie ma jednego modelu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Dlatego komunikat powinien w szczególności tworzyć ogólne ramy, które pozostawią 

niezbędną przestrzeń dla państw członkowskich, która pozwoli na wybranie przez nie 

najlepszych rozwiązań. 

Rząd Polski z zainteresowaniem odnosi się do przedstawionego przez UE komunikatu 

w sprawie „zamknięcia obiegu”. Za pozytywne należy uznać objęcie inicjatywą całego cyklu 

życia produktu od projektowania, do zagospodarowania odpadów, a w szczególności 

recyklingu. Co istotne, ważną rolę odgrywa także zagadnienie recyklingu organicznego, które 

znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie 

przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym. W dokumencie tym 

rozkład beztlenowy odpadów ulegających biodegradacji, oprócz normalnego zaklasyfikowania 

jako recykling organiczny, zakwalifikowano również jako proces przetwarzania odpadów 

w energię. Proces ten, jako jedyny wśród procesów termicznych, wskazywany jest jako proces 

recyklingu, pod warunkiem, że produkt pofermentacyjny jest poddawany recyklingowi jako 

nawóz. 

W przypadku odpadów ulegających biodegradacji wdrożenie wymogów określonych 

w dyrektywie w sprawie składowania odpadów w połączeniu z proponowanymi nowymi 

przepisami mającymi zapewnić selektywną zbiórkę bioodpadów, zgodnie z wytycznymi GOZ 

powinno doprowadzić do zwiększenia produkcji biogazu z odpadów do celów wykorzystania 

w procesie kogeneracji, wprowadzenia do sieci dystrybucji gazu i wykorzystania w paliwach 

transportowych, a także nawozów z odpadów w procesie rozkładu beztlenowego. 

Zaproponowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie nawozów, które obecnie są omawiane 

w Parlamencie Europejskim i Radzie, powinny wesprzeć ten kierunek rozwoju poprzez 

otwarcie jednolitego rynku nawozów z odpadów. 
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Rysunek 2 Idea gospodarki o obiegu zamkniętym 

 

Źródło: opracowanie własne 

Procesy przetwarzania odpadów w źródła energii mogą odegrać istotną rolę w przechodzeniu 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym, o ile stosuje się unijną hierarchię postępowania 

z odpadami jako zasadę przewodnią oraz o ile dokonywane wybory nie uniemożliwiają 

osiągania wyższych wskaźników w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich 

wykorzystywania i recyklingu. Jest to niezbędne w celu zapewnienia pełnego potencjału 

gospodarki o obiegu zamkniętym – zarówno środowiskowego, jak i ekonomicznego oraz aby 

wzmocnić pozycję lidera jaką zajmuje Europa w sektorze zielonych technologii. Co więcej, 

wyłącznie przestrzeganie hierarchii postępowania z odpadami może zmaksymalizować – 

w kontekście produkcji energii z odpadów – wkład gospodarki o obiegu zamkniętym 

w dekarbonizację, zgodnie ze strategią unii energetycznej i z porozumieniem paryskim. Jak już 

wspomniano, to zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling wnoszą największy wkład 

w postaci oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

W przyszłości należy w większym stopniu uwzględnić te procesy, które łączą w sobie 

odzyskiwanie energii oraz recykling materiałów; do takich procesów zalicza się rozkład 

beztlenowy odpadów ulegających biodegradacji. 

2.3.5 Akty wykonawcze związane z zakresem gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Szczegóły związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi regulowane są na szczeblu 

krajowym poprzez odpowiednie akty wykonawcze, do wydania których zawarte są 

w ustawach stosowne delegacje. Za szczególnie istotny akt prawny związany 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi uznać należy Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 r., poz.19), które weszło w życie 

z dniem 1 lipca 2017 r. 
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2.3.5.1 Rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia oznacza wprowadzenie jednolitych w całym 

kraju zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które trafiać będą do 

oznaczonych określonymi kolorami i specjalnie opisanych pojemników albo worków. 

Wprowadzone przepisami rozporządzenia rozwiązanie zakłada, że od 1 lipca 2017 r. odpady 

należy zbierać selektywnie z podziałem na cztery podstawowe frakcje: 

− papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane będą 

w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

− szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

zbierane będą w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. Ponadto 

szkło może być zbierane razem lub w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe. 

W przypadku segregacji szkła, bezbarwne zbierane będzie w pojemnikach koloru 

białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach 

koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”, 

− metale i tworzywa sztuczne, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady 

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

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane będą 

w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

− odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

zbierane będą w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 

Ponadto kolejną frakcją, która podlega obowiązkowi odbierania na mocy przepisów ucpg jest 

frakcja niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych – tzw. frakcja resztkowa. Dla 

frakcji tej ustawodawca nie wprowadził wymogów kolorystycznych, przyjmuje się, że odpady 

te będą gromadzone w pojemnikach szarych lub czarnych. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wymóg selektywnego zbierania odpadów będzie 

uważany za spełniony, jeżeli na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane 

są w sposób w nim opisany w miejscu ich wytworzenia, a także na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego. Oznacza to dla gmin konieczność wyposażenia zarówno mieszkańców, 

jak i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w odpowiednie pojemniki (albo worki). 

2.3.5.2 Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2412) określa: 

1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

w poszczególnych latach; 



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 19 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Poniższy wykres obrazuje poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć 

w poszczególnych latach. 

Rysunek 3 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U. z 2017 r., poz. 2412 

Maksymalna, dopuszczona do przekazywania do składowania ilość odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji po 16 lipca 2020 r. będzie wynosiła poniżej 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

2.3.5.3 Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) określa: 

1) poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS), 

2) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne. 

Poniższy wykres obrazuje poziomy recyklingu odpadów PMTS oraz odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach. 
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Rysunek 4 Poziomy recyklingu wymagane do osiągnięcia przez gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U. z 2016 r., poz. 2167 

2.3.5.4 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 122) określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie: 

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-

transportowej. 

2.4 Wymagania dla instalacji do przetwarzania odpadów 

Należy zwrócić uwagę, że od dnia 6 września 2019 r., wskutek wejścia w życie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

podpisanej przez Prezydenta dnia 8 sierpnia 2019 r., a opublikowanej dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Ustaw ta znosi zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Jednocześnie zmienia definicję instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z tzw. 
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RIPOK na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami za taką instalację zostanie 

uznana instalacja spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 

207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której 

mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca: 

i. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

lub 

ii. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

Taka instalacja będzie określana w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, ale 

jednocześnie musi być wpisana na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez marszałka 

województwa. 

Poza listą funkcjonujących instalacji, które zostały oddane do użytkowania i posiadają 

wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, marszałek prowadzi także listę 

instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji. 

Co do zasady wpis na listę jest dokonywany na wniosek prowadzącego instalację. Przepisy 

przejściowe wskazują jednak, które z instalacji po wejściu w życie Nowelizacji zostaną wpisane 

z urzędu. Odmowa wpisu i wykreślenie z listy są dokonywane w drodze decyzji. 

Jeszcze inny rodzaj reglamentacji przyjęto dla instalacji przeznaczonych do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 

z przetwarzania odpadów komunalnych będzie możliwe wyłącznie w instalacjach ujętych na 

liście określonej w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. Przepis ten wejdzie 

w życie 1 sierpnia 2020 r. 

Lista będzie wprowadzała podział instalacji na istniejące, planowane do modernizacji, 

planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych i planowane do 

budowy. Co istotne, dla każdej instalacji  lista będzie także określać moc przerobową istniejącą  

oraz moc przerobową planowaną, maksymalne terminy realizacji modernizacji, rozbudowy / 

budowy oraz podmiot prowadzący instalację lub wskazany do prowadzenia instalacji. 

Wprowadzenie listy w drodze rozporządzenia spowoduje, że każda modyfikacja 

w planowanych inwestycjach będzie wymagała zmiany legislacyjnej. Dodatkowo z uwagi na 

precyzyjnie wskazane parametry takich instalacji przedsiębiorcy powinni je określać w bardzo 

przemyślany sposób, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie posiadają jeszcze stosownych decyzji. 

Rozporządzenia w sprawie spalarni odpadów jeszcze nie ma, ale sądząc po terminie wejścia 

w życie obowiązku dokonywania przekształcania termicznego wyłącznie w instalacjach 

wskazanych na liście, należy zakładać, że nastąpi to przed 1 sierpnia 2020 r. 



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 22 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

Kolejną istotną zmianą jest usunięcie barier administracyjnych w uzyskiwaniu decyzji 

wymaganych do wybudowania i uruchomienia instalacji komunalnej. Obecnie przepisy 

uzależniają możliwość wydania decyzji takich jak: 

− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

− pozwolenie na budowę 

− pozwolenie zintegrowane lub 

− zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

od wcześniejszego ujęcia w WPGO instalacji, której dotyczą. Po wprowadzeniu 

projektowanych zmian umieszczenie instalacji w WPGO (a dokładniej w planie inwestycyjnym) 

będzie warunkiem jedynie finansowania inwestycji ze środków publicznych, w tym unijnych, 

a nie możliwości jej wybudowania. 

Odmiennie jednak będzie w przypadku instalacji przeznaczonych do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych. Brak ujęcia takiej instalacji na liście określonej w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska będzie stanowił podstawę do odmowy wydania dla tej instalacji decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego 

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. 

Podmioty wskazane na liście Ministra Środowiska do prowadzenia instalacji jako planowanej 

do modernizacji, planowanej do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych lub 

planowanej do budowy, będą także zobowiązane do złożenia stosownych informacji o stanie 

zaawansowania realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Z obowiązku tego będą się 

musiały wywiązywać w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

Brak złożenia takich informacji, opóźnienia w realizacji inwestycji w terminach określonych 

Nowelizacją mogą skutkować wykreśleniem danej instalacji z listy i wpisaniem nowych. 

Uwarunkowania te należy brać pod uwagę planując zaangażowanie gmin Powiatu 

Nowotarskiego oraz Powiatu Tatrzańskiego w realizację instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych. 

2.5 Sposób realizacji usług polegających na odbieraniu odpadów od właścicieli 

nieruchomości 

W ramach założeń przyjęto, że w przypadku realizacji usługi publicznej polegającej na 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarach 

Projektu, złożonego z terenów analizowanych 17 gmin, każda z gmin stanowić będzie 

niezależny „sektor wywozowy”. 

W związku z tym, że obszar Projektu będzie podzielony na sektory, występuje konieczność 

podzielenia przedmiotu usługi na 17 zadań. 
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Podział obszaru Projektu na 17 sektorów dokonany zostanie zgodnie z brzmieniem art. 6d ust. 

2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami), stanowiącego, iż: 

[1] W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę 

stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod 

uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy 

do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

[2] W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych 

sektorów. 

[3] Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia określa w niej w szczególności: 

a. wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych; 

b. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości; 

c. standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 

d. obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

zamówieniem; 

e. szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów; 

f. instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany 

przekazać odebrane odpady – w przypadku udzielania zamówienia publicznego 

na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do 

wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku udzielania zamówienia 

publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku 

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest 

wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; 

g. szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 
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3 Prognozowany strumień odpadów komunalnych na obszarze Projektu 

W ramach niniejszego opracowania ustalono wielkość prognozowanego strumienia odpadów 

komunalnych na obszarze objętym Projektem, składającym się z 17 gmin. Prognoza ta 

opracowana została na podstawie analizy dokumentów archiwalnych, w tym analiz oraz 

sprawozdań udostępnionych przez wszystkie gminy realizujące Projekt. 

3.1 Ustalone ilości odpadów 

Na podstawie analiz sporządzonych w ramach I etapu niniejszego opracowania ustalono 

kluczowe z punktu widzenia dalszych analiz dane, związane zarówno z demografią 

rozpatrywanego obszaru, jak też z historycznymi ilościami wytwarzanych odpadów 

komunalnych. 

Zagregowane dane, w podziale na oba Powiaty, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Liczba mieszkańców, ilości odebranych odpadów i wskaźniki nagromadzenia w gminach 

lp Gmina liczba m-ców 
zamieszkujących 

ilość m-ców 
objętych 

systemem 

odpady 
zmieszane 

odpady 
odebrane 

selektywnie 

odpady  
razem 

skuteczność 
selektywnej 

zbiórki 

wskaźnik 
nagromadzenia 

odpadów 
ogółem 

(deklarowany) 

typ 
Gminy 

  
[os.] [os.] [Mg] [Mg] [Mg] [%] [Mg/os*rok] 

 

Powiat Nowotarski [KNT] 

1 miasto Nowy Targ 32 283 26 554 7 661,13 4 330,98 11 992,11 36,12% 0,452 NTA 

2 Czarny Dunajec 22 250 15 962 1 728,48 890,27 2 618,75 34,00% 0,164 NTB 

3 Jabłonka 18 963 14 414 2 334,51 793,02 3 127,53 25,36% 0,217 NTC 

4 Lipnica Wielka 6 044 4 353 495,00 198,07 693,07 28,58% 0,159 NTB 

5 Łapsze Niżne 9 237 7 600 1 098,45 728,05 1 826,50 39,86% 0,240 NTD 

6 Nowy Targ 23 905 18 996 2 539,71 1 977,32 4 517,03 43,77% 0,238 NTD 

7 Ochotnica Dolna 8 625 7 736 1 192,17 379,98 1 572,15 24,17% 0,203 NTB 

8 Raba Wyżna 14 649 11 608 1 618,29 525,23 2 143,52 24,50% 0,185 NTB 

9 Rabka Zdrój 17 091 12 844 3 201,34 1 469,60 4 670,94 31,46% 0,364 NTE 

10 Spytkowice 4 537 3 740 404,81 139,88 544,69 25,68% 0,146 NTB 

11 Szaflary 11 000 8 095 1 509,74 888,48 2 398,22 37,05% 0,296 NTF 

12 Szczawnica 7 271 5 633 1 694,01 665,28 2 359,29 28,20% 0,419 NTG 

razem gminy powiatu  175 855 137 535 25 959,86 12 503,93 38 463,79 32,51% 0,280 
 

Powiat Tatrzański [KTT] 

1 m. Zakopane 26 527 22 441 14 621,19 3 295,85 17 917,04 18,40% 0,798 TTA 

2 Biały Dunajec 7 150 5 702 1 256,06 925,47 2 181,53 42,42% 0,383 TTB 

3 Bukowina 
Tatrzańska 

13 123 10 548 3 518,71 1 567,53 5 086,24 30,82% 0,482 TTC 

4 Kościelisko 8 491 8 267 1 974,00 1 051,91 3 025,91 34,76% 0,366 TTB 

5 Poronin 11 581 11 469 2 496,28 1 891,47 4 387,75 43,11% 0,383 TTB 

razem gminy powiatu  66 872 58 427 23 866,24 8 732,23 32 598,47 26,79% 0,558 
 

Łącznie oba powiaty  242 727 195 962 49 826,10 21 236,16 71 062,26 29,88% 0,363 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin 
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Biorąc pod uwagę podobieństwa w ilościach wytwarzanych odpadów komunalnych, 

występujące pomiędzy niektórymi gminami, a wynikające ze zbliżonego charakteru tych gmin 

oraz zbliżonych zachowań konsumenckich mieszkańców postanowiono zgrupować gminy 

w kilka rodzajów, celem przeprowadzenia spójnego modelowania ilości odpadów na całym 

obszarze Projektu.  

Należy zwrócić uwagę, że wyliczone wskaźniki nagromadzenia odpadów dotyczą 

mieszkańców zgłoszonych do systemów gminnych (w deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

Dokonane analizy umożliwiły dokonanie następującego pogrupowania podobnych w zakresie 

wytwarzania odpadów gmin: 

Tabela 2 Wydzielone charakterystyczne typy gmin 

Nazwa typu gminy Gminy przyporządkowane do danego typu 

Powiat Nowotarski 

NTA Miasto Nowy Targ 

NTB Czarny Dunajec 

Lipnica Wielka 

Ochotnica Dolna 

Spytkowice 

NTC Jabłonka 

NTD Łapsze Niżne 

Nowy Targ – gmina wiejska 

NTE Rabka Zdrój 

NTF Szaflary 

NTG Szczawnica 

Powiat Tatrzański 

TTA Miasto Zakopane 

TTB Biały Dunajec 

Kościelisko 

Poronin 

TTC Bukowina Tatrzańska 

Źródło: opracowanie własne 

Obserwacja poszczególnych rodzajów pozwala zauważyć, że każde z miast oraz gmin miejsko-

wiejskich wchodzących w skład analizowanego obszaru posiada swój własnych 

i niepowtarzalny charakter również w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

a wskaźniki nagromadzenia odpadów w tych jednostkach samorządowych są, jak na polskie 

warunki, relatywnie wysokie. Szczególnie wysoki jest wskaźnik nagromadzenia odpadów na 

terenie Miasta Zakopane, gdzie wynosi on ok. 800 kg/mieszkańca rocznie, co wiąże się 

z turystycznym charakterem miasta i znacznym udziałem osób przyjezdnych w ogólnej ilości 

osób wytwarzających odpady komunalne. 
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Wśród gmin wiejskich zauważyć można silne trendy związane z turystyką (a wręcz sportowo-

turystycznym charakterem gminy – jak np. Bukowina Tatrzańska), aż po gminy wiejskie 

o niższym potencjale turystycznym. 

Jednak należy jednoznacznie stwierdzić, że w żadnej z gmin nie notuje się zaniżonych ilości 

odpadów, które mogłyby świadczyć o wadliwie prowadzonej gospodarce odpadami 

komunalnymi.  

Cały obszar Projektu mieści się w normalnych przedziałach wskaźników nagromadzenia 

odpadów, obserwowanych na terenie Polski. 

Poniższy rysunek obrazuje podział na charakterystyczne typy gmin. 

Rysunek 5 Typy charakterystyczne gmin do celów modelowania prognoz ilości odpadów 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

3.2 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych 

3.2.1 Prognoza dla roku 2020 

Bazując na ustalonych ilościach odpadów, jak też na wyliczonych wskaźnikach nagromadzenia 

odpadów komunalnych, w tonach na jednego mieszkańca rocznie [Mg/osoba*rok], jak też na 

doświadczeniu Konsultanta sporządzono prognozę wytwarzania odpadów komunalnych na 

rok 2020, dla poszczególnych rodzajów gmin charakterystycznych. 

Prognozowane wskaźniki nagromadzenia dla roku bazowego 2020 pokazane zostały w tabeli 

poniżej. 

NTA 
NTB 

NTB 

NTB 
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Tabela 3 Prognozowane wskaźniki nagromadzenia odpadów w charakterystycznych typach gmin – dla roku 2020 [Mg] 

typ gminy odpady 
ogółem 

odpady 
zmieszane 

odpady 
BIO 

tworzywa 
i metale 

papier i 
tektura 

szkło odpady 
wielkogab. 

gruz niebezp zielone 

POWIAT NOWOTARSKI [KNT] 

NTA 0,450 0,270 0,018 0,032 0,034 0,014 0,029 0,023 0,005 0,027 

NTG 0,420 0,294 0,013 0,013 0,013 0,029 0,017 0,015 0,004 0,023 

NTE 0,365 0,256 0,011 0,013 0,013 0,015 0,015 0,018 0,004 0,022 

NTD 0,240 0,156 0,007 0,011 0,012 0,014 0,018 0,007 0,002 0,012 

NTC 0,215 0,154 0,006 0,011 0,008 0,015 0,011 0,005 0,002 0,003 

NTF 0,300 0,195 0,009 0,015 0,015 0,021 0,023 0,012 0,003 0,008 

NTB 0,180 0,135 0,004 0,005 0,005 0,018 0,002 0,007 0,002 0,004 

POWIAT TATRZAŃSKI [KTT] 

TTA 0,800 0,612 0,024 0,024 0,028 0,032 0,036 0,020 0,008 0,016 

TTC 0,480 0,341 0,017 0,022 0,019 0,026 0,034 0,012 0,005 0,005 

TTB 0,380 0,239 0,013 0,021 0,025 0,015 0,029 0,015 0,004 0,019 

Źródło: opracowanie własne  

Wskaźniki w powyższej tabeli zostały usystematyzowane – w poszczególnych powiatach od 

wartości największej do najmniejszej. Kolory wypełnień komórek z określeniem typu gminy są 

zgodne z kolorystką przedstawioną na mapie ukazującej poszczególne gminy. 

Biorąc pod uwagę prognozę ilości osób zgłoszonych do gminnych systemów gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz ustalone wskaźniki nagromadzenia dla poszczególnych typów 

gmin ustalono następującą prognoz ilości odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin 

Tabela 4 Prognoza rocznych ilości odpadów komunalnych w poszczególnych gminach, dla roku 2020 [Mg] 

Gmina odpady 

ogółem 

odpady 

zmieszane 

odpady 

BIO 

tworzywa 

i metale 

papier i 

tektura 

szkło wielkog. gruz niebezp. zielone 

Biały Dunajec 2 166,80 1 365,06 75,84 119,18 140,84 86,68 162,51 86,68 21,67 108,34 

Bukowina 

Tatrzańska 

4 008,28 2 525,20 140,29 220,46 260,54 160,33 300,62 160,33 40,09 200,42 

Czarny Dunajec 2 873,20 2 154,87 57,47 71,83 71,83 287,32 28,74 114,93 28,74 57,47 

Jabłonka 3 099,08 2 215,80 92,98 154,96 108,47 216,94 154,96 77,48 31,00 46,49 

Kościelisko 3 141,50 1 979,12 109,96 172,79 204,20 125,66 235,61 125,66 31,42 157,08 

Lipnica Wielka 783,59 587,66 15,68 19,59 19,59 78,36 7,84 31,35 7,84 15,68 

Łapsze Niżne 1 824,00 1 185,60 54,72 82,08 91,20 109,44 136,80 54,72 18,24 91,20 

Nowy Targ - 

gmina 

4 559,10 2 963,38 136,78 205,16 227,96 273,55 341,93 136,78 45,60 227,96 

Nowy Targ - 

miasto 

11 949,34 7 169,58 477,98 836,46 896,20 358,48 776,71 597,47 119,50 716,96 

Ochotnica 

Dolna 

1 392,51 1 044,36 27,85 34,82 34,82 139,25 13,93 55,70 13,93 27,85 

Poronin 5 505,17 3 908,64 192,68 247,74 220,21 302,79 385,36 137,63 55,06 55,06 

Raba Wyżna 2 089,47 1 567,08 41,79 52,24 52,24 208,95 20,90 83,58 20,90 41,79 

Rabka Zdrój 4 688,13 3 281,65 140,65 164,09 164,09 187,53 187,53 234,41 46,89 281,29 

Spytkowice 811,47 608,58 16,23 20,29 20,29 81,15 8,12 32,46 8,12 16,23 

Szaflary 2 428,54 1 578,53 72,86 121,43 121,43 170,00 182,14 97,14 24,29 60,72 
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Gmina odpady 

ogółem 

odpady 

zmieszane 

odpady 

BIO 

tworzywa 

i metale 

papier i 

tektura 

szkło wielkog. gruz niebezp. zielone 

Szczawnica 2 378,11 1 664,63 71,35 71,35 71,35 166,47 95,13 83,24 23,79 130,80 

Zakopane 17 952,84 13 733,90 538,59 538,59 628,35 718,12 807,88 448,82 179,53 359,06 

razem 71 651,13 49 533,64 2 263,70 3 133,06 3 333,61 3 671,02 3 846,71 2 558,38 716,61 2 594,40 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższa tabela przedstawia z kolei uśrednioną miesięczną ilość odpadów komunalnych 

w poszczególnych gminach: 

Tabela 5 Prognoza uśrednionych miesięcznych ilości odpadów komunalnych w poszczególnych gminach, dla roku 2020 [Mg] 

Gmina odpady 
ogółem 

odpady 
zmieszane 

odpady 
BIO 

tworzywa 
i metale 

papier i 
tektura 

szkło wielkog. gruz niebezp. zielone 

Biały Dunajec 180,57 113,76 6,32 9,93 11,74 7,22 13,54 7,22 1,81 9,03 

Bukowina 
Tatrzańska 

334,02 210,43 11,69 18,37 21,71 13,36 25,05 13,36 3,34 16,70 

Czarny Dunajec 239,43 179,57 4,79 5,99 5,99 23,94 2,40 9,58 2,40 4,79 

Jabłonka 258,26 184,65 7,75 12,91 9,04 18,08 12,91 6,46 2,58 3,87 

Kościelisko 261,79 164,93 9,16 14,40 17,02 10,47 19,63 10,47 2,62 13,09 

Lipnica Wielka 65,30 48,97 1,31 1,63 1,63 6,53 0,65 2,61 0,65 1,31 

Łapsze Niżne 152,00 98,80 4,56 6,84 7,60 9,12 11,40 4,56 1,52 7,60 

Nowy Targ - 
gmina 

379,93 246,95 11,40 17,10 19,00 22,80 28,49 11,40 3,80 19,00 

Nowy Targ - 
miasto 

995,78 597,47 39,83 69,71 74,68 29,87 64,73 49,79 9,96 59,75 

Ochotnica 
Dolna 

116,04 87,03 2,32 2,90 2,90 11,60 1,16 4,64 1,16 2,32 

Poronin 458,76 325,72 16,06 20,65 18,35 25,23 32,11 11,47 4,59 4,59 

Raba Wyżna 174,12 130,59 3,48 4,35 4,35 17,41 1,74 6,97 1,74 3,48 

Rabka Zdrój 390,68 273,47 11,72 13,67 13,67 15,63 15,63 19,53 3,91 23,44 

Spytkowice 67,62 50,72 1,35 1,69 1,69 6,76 0,68 2,71 0,68 1,35 

Szaflary 202,38 131,54 6,07 10,12 10,12 14,17 15,18 8,10 2,02 5,06 

Szczawnica 198,18 138,72 5,95 5,95 5,95 13,87 7,93 6,94 1,98 10,90 

Zakopane 1 496,07 1 144,49 44,88 44,88 52,36 59,84 67,32 37,40 14,96 29,92 

razem 5 970,93 4 127,80 188,64 261,09 277,80 305,92 320,56 213,20 59,72 216,20 

Źródło: opracowanie własne 

Prognoza powyższa, wraz z przedstawionymi w kolejnym rozdziale uwarunkowaniami 

techniczno-logistycznymi oraz uwarunkowaniami lokalnymi, przedstawionymi w tomie I, 

stanowiły podstawę do ustalenia w rozdziale 5 kosztów gospodarowania odpadami 

w poszczególnych gminach.  

3.2.2 Prognoza dla lat 2021-2025 

W celu ustalenia prognozy ilości odpadów w poszczególnych gminach przyjęto ustalone 

w ramach tomu I uwarunkowania demograficzne oraz średni wzrost ilości odpadów 

wytwarzanych na przestrzeni lat 2013-2018 w Polsce, wynoszący 3,5% rocznie. W związku 

z wdrażanymi w ostatnim czasie zmianami legislacyjnymi w zakresie gospodarowania 
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odpadami przyjęto znacznie powolniejszy wzrost ilości odpadów zmieszanych (tzw. frakcji 

resztkowej) i szybszy wzrost ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny. 

Skumulowane prognozowane ilości odpadów komunalnych zbieranych na obszarze 

poszczególnych gmin w latach 2020-2021 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 6 Prognoza ilości odpadów komunalnych powstających na obszarze objętym projektem dla lat 2020-2025 [Mg] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Biały Dunajec 2 166,80 2 203,31 2 240,45 2 278,23 2 316,65 2 355,74 

Bukowina Tatrzańska 4 008,28 4 075,82 4 144,52 4 214,40 4 285,49 4 357,80 

Czarny Dunajec 2 873,20 2 919,89 2 967,35 3 015,60 3 064,64 3 114,50 

Jabłonka 3 099,08 3 149,98 3 201,74 3 254,36 3 307,86 3 362,26 

Kościelisko 3 141,50 3 194,43 3 248,28 3 303,05 3 358,76 3 415,44 

Lipnica Wielka 783,59 796,32 809,27 822,43 835,80 849,40 

Łapsze Niżne 1 824,00 1 854,55 1 885,63 1 917,23 1 949,38 1 982,07 

Nowy Targ - gmina 4 559,10 4 635,47 4 713,14 4 792,13 4 872,48 4 954,21 

Nowy Targ - miasto 11 949,34 12 152,48 12 359,14 12 569,39 12 783,30 13 000,92 

Ochotnica Dolna 1 392,51 1 415,14 1 438,14 1 461,52 1 485,29 1 509,46 

Poronin 5 505,17 5 595,73 5 687,81 5 781,43 5 876,62 5 973,41 

Raba Wyżna 2 089,47 2 123,42 2 157,94 2 193,03 2 228,69 2 264,95 

Rabka Zdrój 4 688,13 4 765,48 4 844,14 4 924,12 5 005,44 5 088,14 

Spytkowice 811,47 824,66 838,06 851,69 865,54 879,62 

Szaflary 2 428,54 2 469,22 2 510,59 2 552,67 2 595,47 2 639,00 

Szczawnica 2 378,11 2 417,35 2 457,25 2 497,82 2 539,07 2 581,02 

Zakopane 17 952,84 18 243,23 18 538,39 18 838,42 19 143,38 19 453,36 

razem 71 651,13 72 836,48 74 041,83 75 267,51 76 513,88 77 781,29 

Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 6 Prognoza ilości odpadów komunalnych powstających na obszarze objętym projektem dla lat 2020-2025 
[Mg] 

 

Źródło: opracowanie własne  
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4 Uwarunkowania techniczno-logistyczne 

Działania związane z gospodarowaniem odpadami  w zakresie ich odbierania od właścicieli 

nieruchomości, wiążą się w znacznej mierze z wykorzystaniem środków transportowych 

służących do zbierania odpadów oraz z wykorzystaniem siły roboczej, w tym pracowników 

wykwalifikowanych – kierowców kategorii C, posiadających dodatkowo świadectwo 

kwalifikacji zawodowej.  

Ustalenia dotyczące logistyki zbiórki odpadów na terenie poszczególnych gmin dokonane 

zostały podczas bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych przez pracowników 

Konsultanta z osobami odpowiadającymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w Gminach. 

Szczegółowy opis założeń logistycznych opisano w treści niniejszego rozdziału. 

4.1 Typy sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

4.1.1 Gromadzenie odpadów komunalnych 

Gromadzenie odpadów komunalnych prowadzone będzie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 r., 

poz.19), zgodnie z opisem zawartym w tomie I niniejszego opracowania. 

Decyzja o wyborze rodzajów urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych 

(pojemniki, kontenery, worki) należeć będzie do władz uchwałodawczych poszczególnych 

samorządów gminnych. 

Kolorystka pojemników i worków winna być spójna na z obowiązującymi przepisami. 

Rysunek 7 Kolorystyka urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych 

 

Źródło: strona internetowa miasta Kołobrzeg 
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4.1.1.1 Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa 

Do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej proponuje się 

stosowanie systemów opartych na pojemnikach oraz workach z folii polietylenowej. 

Proponuje się stosowanie standardowych pojemników typu MGB 60, MGB 80, MGB 120, 

MGB 240, kompatybilnych z typowymi aparatami wrzutowymi śmieciarek. 

Rysunek 8 Przykładowe pojemniki do zbierania odpadów BIO MGB 120 oraz zmieszanych MGB 240 

  

Źródło: materiały firmy ESE 

Rysunek 9 Przykładowe pojemniki MGB 120 do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie 

   

Źródło: materiały firmy ESE 
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Rysunek 10 Worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie 

 

Źródło: materiały firmy Flexo Pak 

4.1.1.2 Zabudowa wielorodzinna 

Do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz tzw. mieszanej proponuje się 

stosowanie pojemników typu MGB 1100 do odpadów powstających w większych ilościach 

oraz pojemników mniejszych, jak np. przedstawione powyżej MGB 120 lub MGB 240 dla frakcji 

zbieranych w mniejszych ilościach (odpady BIO, szkło). W przypadku generowania znacznych 

ilości odpadów zaleca się stosowanie kontenerów, np. typu KP7. 

Rysunek 11 Pojemniki typu MGB1100 oraz KP-7 do gromadzenia odpadów segregowanych w zabudowie 
wielorodzinnej 

Źródło: firma ESE oraz www.ekopromet.com 

 

 

http://www.ekopromet.com/
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4.1.2 Transport odpadów komunalnych 

Do zbiórki odpadów komunalnych na terenie objętym Projektem mogą być stosowane 

następujące rodzaje pojazdów: 

• Samochody bezpylne tzw. „śmieciarki”: 

o na podwoziu dwuosiowym, małe o pojemności do 12m3, 

o na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym, średnie o pojemności od 12 m3 do 

18 m3,   

o na podwoziu trzyosiowym, duże o pojemności do 22m3,  

o na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym z zabudową bębnową, do 

odbierania odpadów mokrych. 

• Samochody kontenerowe: 

o hakowe do przewozu kontenerów KP – 7 (lub większych), lub 

o bramowe do przewozu kontenerów KP – 7 (lub większych), 

• Samochody skrzyniowe – do przewozu odpadów zbieranych selektywnie w workach 

Docelowe zastosowanie pojazdów z zabudową bębnową do odbierania odpadów frakcji BIO 

zapewniłoby higieniczne warunki odbierania i transportu tych odpadów do właściwej 

instalacji, dzięki większej szczelności zabudowy i braku mechanicznego prasowania 

przewożonych odpadów, co spowoduje powstawanie znacznie mniejszej ilości wód 

odciekowych z odpadów transportowanych tymi pojazdami, w stosunku do transportu 

tradycyjnymi pojazdami „szufladowymi”. 

Poniższe fotografie przedstawiają poszczególne typy przykładowych pojazdów służących do 

odbierania i transportu odpadów komunalnych. 

 

Rysunek 12 Samochód bezpylny mały na podwoziu dwuosiowym 

 

Źródło: materiały udostępnione przez Firmę EKOCEL 
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Rysunek 13 Samochód bezpylny o podwoziu dwuosiowym, średni o pojemności od 12 m3 do 18 m3   

 

Źródło: materiały udostępnione przez Firmę EKOCEL 

Rysunek 14 Samochód bezpylny o podwoziu dwuosiowym, średni 

 

Źródło: materiały udostępnione przez Firmę EKOCEL 

Rysunek 15 Samochód bezpylny o podwoziu trzyosiowym, duży o pojemności 19 do 28m3 

 

Źródło: materiały udostępnione przez Firmę EKOCEL 
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Rysunek 16 Samochód bramowy do przewozu kontenerów 

 

Źródło: materiały firmy Autokran 

Rysunek 17 Samochód hakowy do przewozu kontenerów KP-7 – KP-14 

 

Źródło: materiały firmy KH Kipper 

Rysunek 18 Pojazd bębnowy do odbierania odpadów frakcji BIO 

 

Źródło: materiały udostępnione przez Firmę EKOCEL 
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Rysunek 19 Samochód skrzyniowy do odbierania odpadów zbieranych selektywnie w workach 

 

Źródło: MWM Brzesko 

4.2 Założenia techniczno-technologiczne 

W ramach założeń techniczno-technologicznych przyjęto ustandaryzowane rozwiązania 

dotyczące sposobu realizacji zadań polegających na odbieraniu odpadów komunalnych na 

obszarze objętym Projektem. 

4.2.1 Zasady selektywnego zbierania odpadów 

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęte zostały zgodnie z ustawą 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), zmienionym Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2484). 

Należy podkreślić, że szczególnie istotne znaczenie ma doprecyzowanie sposobu 

selektywnego zbierania odpadów wprowadzone przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). 

4.2.2 Założenia dotyczące pojazdów do odbierania odpadów 

Biorąc pod uwagę wyniki bezpośrednich wywiadów z gminami, podsumowujące  

doświadczenia poszczególnych gmin w zakresie prowadzenia systemów zbierania i transportu 

odpadów komunalnych ustalono dla potrzeb niniejszego opracowania następujące 

charakterystyczne typy pojazdów służących do zbierania i transportu odpadów, dla których 

prowadzone były dalsze obliczenia: 
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Tabela 7 Parametry standardowych pojazdów do odbierania odpadów komunalnych  

pojazd pojemność  zgniot 
odpady zmieszane 

zgniot 
selektywna zbiórka 

śmieciarka 3 osiowa duża 21 m3 3 2,25 

śmieciarka 2 lub 3 osiowa średnia 16 m3 3 2,25 

śmieciarka 2 osiowa mała 10 m3 3 2,25 

śmieciarka z myjką 16 m3 3 2,25 

skrzyniowy 14 m3 - 1 

kontenerowy 7 m3 - 1 

Źródło: opracowanie własne 

4.2.3 Skład załóg  

Przyjęto następujące składy załóg pojazdów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości: 

Tabela 8 Składy załóg poszczególnych typów pojazdów 

pojazd ilość kierowców ilość ładowaczy 

śmieciarka 3 osiowa duża 1 2 

śmieciarka 2 lub 3 osiowa średnia 1 2 

śmieciarka 2 osiowa mała 1 2 

śmieciarka z myjką 1 2 

skrzyniowy 1 1 

kontenerowy 1 0 

Źródło: opracowanie własne 

4.2.4 Zużycie paliwa przez pojazdy 

Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez Konsultanta podczas realizacji innych zleceń 

dotyczących zagadnień odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

przyjęto następujące dane dotyczące zużycia paliwa przez poszczególne typy pojazdów. 

Tabela 9 Średnie zużycie paliwa pojazdów do odbierania odpadów komunalnych  

pojazd średnie zużycie paliwa 

śmieciarka 3 osiowa duża 70 l/100km 

śmieciarka 2 lub 3 osiowa średnia 55 l/100km 

śmieciarka 2 osiowa mała 35 l/100km 

śmieciarka z myjką 75 l/100km 

skrzyniowy 25 l/100km 

kontenerowy 30 l/100km 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2.5 Dzienne ilości kursów oraz przebiegi pojazdów 

Dzienne ilości kursów oraz przebiegi podczas pojedynczego kursu ustalone zostały dla każdej 

z gmin z osobna, w oparciu o dane z gmina oraz oszacowania długości kursów dokonywane 

zgodnie z doświadczeniem Konsultanta, przy wykorzystaniu danych o odległościach z map 

elektronicznych, w aplikacji Google Maps.  

Szczegółowe wartości podane zostały w pliku obliczeniowym Excel, dołączonym do niniejszego 

opracowania. 

4.2.6 Gęstość pozorna odpadów komunalnych 

Gęstości pozorne odpadów przyjęto dla odpadów zbieranych w sposób zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zgodnie z poniższą tabelą. Dane 

dotyczące gęstości odpadów w zestawieniu z ilościami odpadów w ujęciu masowym, 

ustalonymi w ramach analizy popytu, umożliwiają określenie objętości odpadów 

generowanych na terenie poszczególnych gmin objętych Projektem. 

Tabela 10 Gęstość pozorna odpadów zbieranych na terenie gmin 

odpady gęstość odpadów 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (czarny pojemnik) 0,17 Mg/m3 

Odpady ulegające biodegradacji – gospodarstwa (brązowy pojemnik) 0,20 Mg/m3 

Odpady zbierane w sposób selektywny (żółty, niebieski, zielony uśrednione) 0,10 Mg/m3 

Źródło: opracowanie własne 

4.3 Założenia kosztowe 

4.3.1 Koszt paliwa 

Koszt paliwa przyjęto dla oleju napędowego Ekodiesel ON, ustalony na podstawie 

publikowanych codziennie cen hurtowych paliw przez PKN Orlen. Cenę paliwa przyjęto jako 

wartość średnią dla okresu od 1.01.2019 do 06.09.2019 (dnia sporządzania niniejszego 

raportu). 

Ceny paliw w Polsce ustalane są przez producentów na podstawie uwarunkowań rynkowych 

sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem 

gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.  

Przyjęto, że przy ilościach paliwa zakupywanego przez wykonawców usług polegających na 

odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupy dokonywane będą w cenach 

hurtowych. 

Na wysokość cen paliw wpływają przede wszystkim:  

− podatki i opłaty nakładane na paliwa czyli akcyza, opłata paliwowa i VAT oraz opłata 

zapasowa, 
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− cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach, 

− kurs dolara, 

− warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję. 

Rysunek 20 Dynamika rozwoju cen netto oleju napędowego w Polsce, 2019 r. [zł] 

 

Źródło: opracowanie własne  

Cenę przyjęto jako wartość średnią dla roku 2019 (bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze 

referencyjnej 15°C. 

Przyjęta cena uśredniona wynosi 4,029 zł/l. 

4.3.2 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 

W skład grupy kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników do świadczenia usługi 

odbierania i transportu odpadów od właścicieli nieruchomości wchodzą koszty: 

− wynagrodzeń brutto, 

− świadczeń dla pracowników w postaci:  

o składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę, 

o obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

o koszty okresowych badań lekarskich 

o koszty odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej dla pracowników. 

4.3.2.1 Wynagrodzenia  

Koszty wynagrodzeń ustalono w oparciu o faktyczne dane dotyczące wynagrodzeń 

wypłacanych w przedsiębiorstwach z sektora gospodarki komunalnej w południowej części 

województwa małopolskiego z roku 2018. 

Koszty te wynosiły w roku 2018: 

− wynagrodzenie brutto kierowcy: 4 500,00 zł/miesiąc, 
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− wynagrodzenie brutto ładowacza: 4 000,00 zł/miesiąc. 

Na bazie tych stawek wynagrodzeń oraz w oparciu o publikowane przez Narodowy Bank Polski 

wskaźniki prognozowanych wzrostów wynagrodzeń na lata 2019-2021 ustalono 

prognozowane stawki wynagrodzeń. 

Tabela 11 Prognozowane wynagrodzenia 2019-2021 [zł] 

 
2019 2020 2021 

wskaźnik wzrostu 7,10% 6,50% 5,40% 

wynagrodzenie kierowca 4 819,50 5 132,77 5 409,94 

wynagrodzenie ładowacz 4 284,00 4 562,46 4 808,83 

Źródło: opracowanie własne 

Do dalszych obliczeń przyjęto uśrednione wynagrodzenie dla lat objętych prognozą, 

wynoszące: 

− wynagrodzenie brutto kierowcy: 5 120,73 zł/miesiąc, 

− wynagrodzenie brutto ładowacza: 4 551,76 zł/miesiąc. 

4.3.2.2 Świadczenia dla pracowników 

Przyjęto uśredniony wskaźnik narzutów na wynagrodzenie w zakresie świadczeń dla 

pracowników, wynoszący 0,252, zgodnie z faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 

pracodawców branży komunalnej. 

4.3.2.3 Koszty absencji 

Przyjęto ryczałtowy wskaźnik absencji pracowniczych w wysokości 0,147 kosztów 

wynagrodzeń, zgodnie z faktycznym wskaźnikiem absencji w firmach trudniących się 

wywozem odpadów, zgodnie z ustaleniami Konsultanta. 

4.3.3 Koszty pojazdów do odbierania odpadów oraz amortyzacji 

Przyjęto następujące koszty pojazdów do odbierania odpadów, zgodnie z rynkowymi cenami 

tych pojazdów. 

Tabela 12 Rynkowe wartości pojazdów do odbierania odpadów 

pojazd koszt netto 

śmieciarka 3 osiowa 750 000 

śmieciarka 2 lub 3 osiowa średnia 580 000 

śmieciarka 2 osiowa mała 450 000 

śmieciarka z myjką 850 000 

skrzyniowy 290 000 

kontenerowy 350 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych 
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W związku ze zmienionym i ujednoliconym w ostatnim czasie sposobem pryzmowania 

wielkości odpisu amortyzacyjnego pojazdów do odbierania odpadów (poprzednio 

klasyfikowane do KŚT 743 z odpisem 14%, obecnie KŚT 742 z odpisem 20%) przyjęto 

uśrednioną stawkę odpisu amortyzacyjnego na poziomie 15%. 

4.3.4 Podatki i ubezpieczenia 

Przyjęto roczny wskaźnik kosztów ubezpieczenia pojazdów, zgodnie z ofertami firm 

ubezpieczeniowych wynoszący średnia 2,50% wartości pojazdu. 

Przyjęto uśrednioną stawkę opłat za korzystanie ze środowiska dla spalania paliw w silnikach 

samochodowych, paliwo ON, założenie pesymistyczne – silniki klasy EURO 3, wynoszącą 

11,99 zł/Mg paliwa, przy przyjętej gęstości paliwa ON wynoszącej 0,845 Mg/m3. 

4.3.5 Usługi obce 

4.3.5.1 Koszty zagospodarowania odpadów 

Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gmin przyjęto zgodnie 

z planowanym na rok 2020 cennikiem porównywalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

w Bielsku-Białej, zarządzanej przez będący podmiotem wewnętrznym miasta Bielsko-Biała 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Instalacja ta przyjmuje do przetwarzania odpady 

komunalne z gmin o podobnym charakterze do gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. 

Ceny skalkulowane dla ZGO S.A. skorygowano o element rekompensaty wypłacanej przez 

Miasto Bielsko-Biała tej spółce oraz o ostatnie wzrosty cen, przedstawione niektórym gminom 

przez podmioty funkcjonujące na terenie objętym przedmiotowym projektem. 

Planowane ceny przetwarzania odpadów pokazano w poniższej tabeli: 

Tabela 13 Planowane ceny przyjęcia odpadów do przetworzenia [zł/Mg] 

odpady cena netto cena brutto 

niesegregowane zmieszane odpady 560,00 604,80 

frakcje zbierane selektywnie 400,00 432,00 

odpady frakcji BIO 480,00 518,40 

odpady wielkogabarytowe 900,00 972,00 

odpady budowlane 250,00 270,00 

odpady zielone 450,00 486,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZGO S.A.  

Wielkości pokazane w powyższej tabeli zweryfikowano również poprzez porównanie ich 

z medianą cen przetwarzania odpadów w województwie małopolskim. 

4.3.5.2 Pozostałe usługi obce 

Dla pozostałych usług obcych przyjęto wskaźnik kosztów serwisowania, napraw i konserwacji 

pojazdów wynoszący 35% wartości odpisu amortyzacyjnego, zgodnie ze średnią w branży. 
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4.3.6 Pozostałe koszty 

Przyjęto wskaźnik narzutów ogólnozakładowych wynoszący 5% oraz zarządu ogólnego 

wynoszący 15%, zgodnie ze standardami w branży. 

Przyjęto średni wskaźnik zyskowności wynoszący 5%. 

Stawka podatku od towarów i usług dla odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych 

wynosi 8%. 

4.3.7 Dane makroekonomiczne 

W celu przedstawienia prognozy rozwoju cen za usługi związane z odbieraniem 

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze analizowanych gmin 

powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego uwzględnione zostały także prognozy 

makroekonomiczne, przedstawione w tomie I. 
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5 Ustalenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

w poszczególnych gminach 

Uwzględniając dane ustalone w rozdziałach 3 oraz 4 dokonano analizy kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi w każdej gminie przyjmując, że każda z gmin 

stanowi odrębny sektor gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W przypadku ogłaszania na całym obszarze Projektu jednego przetargu na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zlokalizowanych zaleca się dokonanie takiego właśnie podziału na sektory. 

5.1 Biały Dunajec 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Biały Dunajec, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Biały Dunajec 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 113,76 68 799,02 825 588,29 

odpady BIO 518,40 6,32 3 276,29 39 315,46 

odpady zbierane selektywnie 432,00 28,89 12 481,20 149 774,40 

odpady wielkogabarytowe 972,00 13,54 13 163,31 157 959,72 

odpady budowlane 270,00 7,22 1 950,30 23 403,60 

odpady zielone 486,00 9,03 4 387,77 52 653,24 

razem 
 

178,76 104 057,89 1 248 694,70 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Biały Dunajec, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Biały Dunajec przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 15 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Biały Dunajec 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowe 
koszty zł/Mg 

odpady zmieszane 33 428,81 401 145,73 

431,79 
odpady BIO 3 854,81 46 257,66 

odpady zbierane selektywnie 39 903,03 478 836,35 

 razem 77 186,65 926 239,74 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Biały Dunajec wynosi 2 174 934,45 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 1 003,75 zł. 
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5.2 Bukowina Tatrzańska 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Bukowina Tatrzańska, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 16 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Bukowina Tatrzańska 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 210,43 127 270,08 1 527 240,96 

odpady BIO 518,40 11,69 6 060,53 72 726,34 

odpady zbierane selektywnie 432,00 53,44 23 087,88 277 054,56 

odpady wielkogabarytowe 972,00 25,05 24 350,22 292 202,64 

odpady budowlane 270,00 13,36 3 607,43 43 289,10 

odpady zielone 486,00 16,70 8 117,01 97 404,12 

razem 
 

330,68 192 493,14 2 309 917,72 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Bukowina Tatrzańska, zgodnie z prognozą dla roku 2020. 

Koszty odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Biały Dunajec przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 17 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska 

Rodzaje odpadów miesięcznie rocznie Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 58 645,85 703 750,25 

418,96 
odpady BIO 3 854,81 46 257,66 

odpady zbierane selektywnie 76 043,53 912 522,38 

razem 138 544,19 1 662 530,30 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Bukowina Tatrzańska wynosi 

3 972 448,01 zł/rok, a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 

991,06 zł. 

5.3 Czarny Dunajec 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Czarny Dunajec, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 18 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Czarny Dunajec 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 179,57 108 605,45 1 303 265,38 

odpady BIO 518,40 4,79 2 482,70 29 792,45 

odpady zbierane selektywnie 432,00 35,92 15 515,28 186 183,36 

odpady wielkogabarytowe 972,00 2,40 2 327,94 27 935,28 

odpady budowlane 270,00 9,58 2 585,93 31 031,10 

odpady zielone 486,00 4,79 2 327,54 27 930,42 

razem 
 

237,04 133 844,83 1 606 137,98 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Czarny Dunajec, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Czarny Dunajec przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 19 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Czarny Dunajec 

Rodzaje odpadów miesięcznie rocznie Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 28 068,02 336 816,28 

224,38 
odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 23 118,52 277 422,25 

  razem 53 187,51 638 250,09 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Czarny Dunajec wynosi 2 244 388,07 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 781,15 zł. 

5.4 Jabłonka 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Jabłonka, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego wyliczenia 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 20 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Jabłonka 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 184,65 111 676,32 1 340 115,84 

odpady BIO 518,40 7,75 4 016,74 48 200,83 

odpady zbierane selektywnie 432,00 40,03 17 293,32 207 519,84 

odpady wielkogabarytowe 972,00 12,91 12 551,76 150 621,12 

odpady budowlane 270,00 6,46 1 743,30 20 919,60 

odpady zielone 486,00 3,87 1 882,85 22 594,14 

razem 
 

255,67 149 164,28 1 789 971,37 

Źródło: opracowanie własne 
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Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Jabłonka, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Jabłonka przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 21 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Jabłonka 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 31 556,07 378 672,84 

240,27 
odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 27 874,81 334 497,73 

razem 61 431,84 737 182,12 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Jabłonka wynosi 2 527 153,49 zł/rok, a średnia 

cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 815,45 zł. 

5.5 Kościelisko 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Kościelisko, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 22 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Kościelisko 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 164,93 99 747,65 1 196 971,78 

odpady BIO 518,40 9,16 4 750,27 57 003,26 

odpady zbierane selektywnie 432,00 41,89 18 095,40 217 144,80 

odpady wielkogabarytowe 972,00 19,63 19 084,41 229 012,92 

odpady budowlane 270,00 10,47 2 827,35 33 928,20 

odpady zielone 486,00 13,09 6 361,74 76 340,88 

razem 
 

259,17 150 866,82 1 810 401,84 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Kościelisko, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Kościelisko przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kościelisko 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 46 330,67 555 968,01 

497,54 
odpady BIO 5 708,65 68 503,78 

odpady zbierane selektywnie 76 909,03 922 908,38 

razem 128 948,35 1 547 380,17 

Źródło: opracowanie własne 
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Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Kościelisko wynosi 3 357 782,01 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 1 068,85 zł. 

5.6 Lipnica Wielka 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Lipnica Wielka, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 24 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Lipnica Wielka 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 48,97 29 618,06 355 416,77 

odpady BIO 518,40 1,31 677,38 8 128,51 

odpady zbierane selektywnie 432,00 9,80 4 231,44 50 777,28 

odpady wielkogabarytowe 972,00 0,65 635,04 7 620,48 

odpady budowlane 270,00 2,61 705,38 8 464,50 

odpady zielone 486,00 1,31 635,04 7 620,48 

razem 
 

64,65 36 502,34 438 028,02 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Kościelisko, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Lipnica Wielka przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lipnica Wielka 

Rodzaje odpadów Miesięcznie 
zł 

Rocznie zł Jednostkowy koszt zł/Mg 

odpady zmieszane 8 517,73 102 212,73 

284,04 
odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 7 843,54 94 122,50 

razem 18 362,23 220 346,78 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Lipnica Wielka wynosi 658 374,80 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 840,20 zł. 

5.7 Łapsze Niżne 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Łapsze Niżne, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 26 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Łapsze Niżne 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 98,80 59 754,24 717 050,88 

odpady BIO 518,40 4,56 2 363,90 28 366,85 

odpady zbierane selektywnie 432,00 23,56 10 177,92 122 135,04 

odpady wielkogabarytowe 972,00 11,40 11 080,80 132 969,60 

odpady budowlane 270,00 4,56 1 231,20 14 774,40 

odpady zielone 486 7,60 3 693,60 44 323,20 

razem 
 

150,48 88 301,66 1 059 619,97 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Łapsze Niżne, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Łapsze Niżne przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 27 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Łapsze Niżne  

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 28 654,21 343 850,48 

374,23 
odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 25 658,54 307 902,53 

razem 56 313,71 675 764,55 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Łapsze Niżne wynosi 1 735 384,52 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 951,42 zł. 

5.8 Gmina Nowy Targ 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Nowy Targ, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 28 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Nowy Targ 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 246,95 149 354,35 1 792 252,22 

odpady BIO 518,40 11,40 5 908,90 70 906,75 

odpady zbierane selektywnie 432,00 58,89 25 440,12 305 281,44 

odpady wielkogabarytowe 972,00 28,49 27 696,33 332 355,96 

odpady budowlane 270,00 11,40 3 077,55 36 930,60 

odpady zielone 486,00 19,00 9 232,38 110 788,56 

razem 
 

376,13 220 709,63 2 648 515,54 

Źródło: opracowanie własne 
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Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Nowy Targ, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Nowy Targ przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 29 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Nowy Targ 

Rodzaje odpadów Miesięcznie 
zł 

Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 84 612,66 1 015 351,96 

373,93 
odpady BIO 2 355,24 28 262,92 

odpady zbierane selektywnie 53 676,55 644 118,56 

razem 140 644,45 1 687 733,44 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Nowy Targ wynosi 4 336 248,98 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 951,12 zł. 

5.9 Miasto Nowy Targ 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze Miasta 

Nowy Targ, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 30 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie Miasta Nowy Targ 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 597,47 361 346,83 4 336 161,98 

odpady BIO 518,40 39,83 20 648,74 247 784,83 

odpady zbierane selektywnie 432,00 174,26 75 281,04 903 372,48 

odpady wielkogabarytowe 972,00 64,73 62 913,51 754 962,12 

odpady budowlane 270,00 49,79 13 443,08 161 316,90 

odpady zielone 486,00 59,75 29 036,88 348 442,56 

razem 
 

985,82 562 670,07 6 752 040,88 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze Miasta Nowy Targ, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu Miasta Nowy Targ przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 31 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Nowy Targ 

Rodzaje odpadów Miesięcznie 
zł 

Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 128 051,75 1 536 620,98 

299,09 
odpady BIO 13 573,37 162 880,46 

odpady zbierane selektywnie 153 222,11 1 838 665,36 

razem 294 847,23 3 538 166,80 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu Miasta Nowy Targ wynosi 10 290 207,68 zł, a średnia 

cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 861,15 zł. 

5.10 Ochotnica Dolna 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Ochotnica Dolna, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 32 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Ochotnica Dolna 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 87,03 52 635,74 631 628,93 

odpady BIO 518,40 2,32 1 203,12 14 437,44 

odpady zbierane selektywnie 432,00 17,41 7 520,04 90 240,48 

odpady wielkogabarytowe 972,00 1,16 1 128,33 13 539,96 

odpady budowlane 270,00 4,64 1 253,25 15 039,00 

odpady zielone 486,00 2,32 1 127,93 13 535,10 

razem 
 

114,88 64 868,41 778 420,91 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Ochotnica Dolna, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Ochotnica Dolna przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 33 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Ochotnica Dolna 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 28 236,56 338 838,77 

469,54 
odpady BIO 3 854,81 46 257,66 

odpady zbierane selektywnie 21 849,63 262 195,62 

razem 53 941,00 647 292,06 

Źródło: opracowanie własne 
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Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Ochotnica Dolna wynosi 1 425 712,96 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 1 023,84 zł. 

5.11 Poronin 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Poronin, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego wyliczenia 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 34 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Poronin 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 325,72 196 995,46 2 363 945,47 

odpady BIO 518,40 16,06 8 323,78 99 885,31 

odpady zbierane selektywnie 432,00 64,23 27 746,64 332 959,68 

odpady wielkogabarytowe 972,00 32,11 31 214,16 374 569,92 

odpady budowlane 270,00 11,47 3 096,68 37 160,10 

odpady zielone 486,00 4,59 2 229,93 26 759,16 

razem 
 

454,18 269 606,64 3 235 279,64 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Poronin, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty odbierania 

i transportu odpadów z terenu gminy Poronin przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 35 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Poronin 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 95 680,86 1 148 170,27 

393,29 
odpady BIO 4 272,45 51 269,37 

odpady zbierane selektywnie 78 668,17 944 018,01 

razem 178 621,47 2 143 457,66 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Poronin wynosi 5 378 737,30 zł/rok, a średnia 

cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 977,03 zł. 

5.12 Raba Wyżna 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Raba Wyżna, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 36 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Raba Wyżna 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 130,59 78 980,83 947 769,98 

odpady BIO 518,40 3,48 1 805,33 21 663,94 

odpady zbierane selektywnie 432,00 26,12 11 283,48 135 401,76 

odpady wielkogabarytowe 972,00 1,74 1 692,90 20 314,80 

odpady budowlane 270,00 6,97 1 880,55 22 566,60 

odpady zielone 486,00 3,48 1 692,50 20 309,94 

razem  172,38 97 335,59 1 168 027,02 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Raba Wyżna, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Raba Wyżna przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 37 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Raba Wyżna  

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 23 073,41 276 880,91 

243,26 
odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 16 858,69 202 304,34 

razem 41 933,07 503 196,80 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Raba Wyżna wynosi 1 671 223,82 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 799,83 zł. 

5.13 Rabka-Zdrój 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze miasta 

i gminy Rabka-Zdrój, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 38 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 273,47 165 395,16 1 984 741,92 

odpady BIO 518,40 11,72 6 076,08 72 912,96 

odpady zbierane selektywnie 432,00 42,98 18 565,56 222 786,72 

odpady wielkogabarytowe 972,00 15,63 15 189,93 182 279,16 

odpady budowlane 270,00 19,53 5 274,23 63 290,70 

odpady zielone 486,00 23,44 11 392,25 136 706,94 

razem 
 

386,77 221 893,20 2 662 718,40 

Źródło: opracowanie własne 



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 53 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze miasta i gminy Rabka-Zdrój, zgodnie z prognozą dla roku 2020. 

Koszty odbierania i transportu odpadów z terenu miasta i gminy Rabka-Zdrój przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 39 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Rabka-
Zdrój 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 61 242,96 734 915,49 

340,99 
odpady BIO 2 257,90 27 094,82 

odpady zbierane selektywnie 68 382,63 820 591,53 

razem 131 883,49 1 582 601,84 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu miasta i gminy Rabka-Zdrój wynosi 

4 245 320,24 zł/rok, a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 

905,55 zł. 

5.14 Spytkowice 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Spytkowice, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 40 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Spytkowice 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 50,72 30 672,43 368 069,18 

odpady BIO 518,40 1,35 701,14 8 413,63 

odpady zbierane selektywnie 432,00 10,14 4 382,28 52 587,36 

odpady wielkogabarytowe 972,00 0,68 657,72 7 892,64 

odpady budowlane 270,00 2,71 730,35 8 764,20 

odpady zielone 486,00 1,35 657,32 7 887,78 

razem 
 

66,95 37 801,23 453 614,80 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Spytkowice, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu gminy Spytkowice przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 41 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Spytkowice 

Rodzaje odpadów Miesięcznie 
zł 

Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady zmieszane 8 517,73 102 212,73 275,07 
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Rodzaje odpadów Miesięcznie 
zł 

Rocznie zł Jednostkowa cena zł/Mg 

odpady BIO 2 000,96 24 011,55 

odpady zbierane selektywnie 7 895,97 94 751,61 

razem 18 414,66 220 975,90 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Spytkowice wynosi 674 590,69 zł/rok, a średnia 

cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 831,32 zł. 

5.15 Szaflary 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze gminy 

Szaflary, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego wyliczenia 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 42 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy Szaflary 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 131,54 79 557,91 954 694,94 

odpady BIO 518,40 6,07 3 147,55 37 770,62 

odpady zbierane selektywnie 432,00 34,41 14 862,96 178 355,52 

odpady wielkogabarytowe 972,00 15,18 14 753,34 177 040,08 

odpady budowlane 270,00 8,10 2 185,65 26 227,80 

odpady zielone 486,00 5,06 2 459,16 29 509,92 

razem 
 

200,35 116 966,57 1 403 598,89 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze gminy Szaflary, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty odbierania 

i transportu odpadów z terenu gminy Szaflary przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 43 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Szaflary 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 34 348,61 412 183,31 

406,10 
odpady BIO 3 854,81 46 257,66 

odpady zbierane selektywnie 43 160,57 517 926,79 

razem 81 363,98 976 367,77 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Szaflary wynosi 2 379 966,66 zł/rok, a średnia 

cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 980,00 zł. 
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5.16 Szczawnica 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze miasta 

i gminy Szczawnica, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego 

wyliczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 44 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie miasta i gminy Szczawnica 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-c zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 138,72 83 897,35 1 006 768,22 

odpady BIO 518,40 5,95 3 082,32 36 987,84 

odpady zbierane selektywnie 432,00 25,76 11 130,12 133 561,44 

odpady wielkogabarytowe 972,00 7,93 7 705,53 92 466,36 

odpady budowlane 270,00 6,94 1 872,90 22 474,80 

odpady zielone 486,00 10,90 5 297,40 63 568,80 

razem 
 

196,19 112 985,62 1 355 827,46 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze miasta i gminy Szczawnica, zgodnie z prognozą dla roku 2020. 

Koszty odbierania i transportu odpadów z terenu miasta i gminy Szczawnica przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 45 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Szczawnica 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 49 112,09 589 345,10 

349,52 
odpady BIO 7 562,49 90 749,90 

odpady zbierane selektywnie 11 899,46 142 793,51 

razem 68 574,04 822 888,51 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu miasta i gminy Szczawnica wynosi 2 178 715,97 zł/Mg, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 916,15 zł. 

5.17 Zakopane 

Dokonano wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów powstających na obszarze miasta 

Zakopane, zgodnie z prognozowanym poziomem kosztów na rok 2020. Wyniki tego wyliczenia 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 46 Koszty zagospodarowania odpadów powstających na terenie miasta Zakopane 

Rodzaje odpadów zł/Mg ilość Mg/m-
mc 

zł/m-c zł/rok 

odpady zmieszane 604,80 1 144,49 692 188,56 8 306 262,72 

odpady BIO 518,40 44,88 23 267,09 279 205,06 

odpady zbierane selektywnie 432,00 157,09 67 862,16 814 345,92 

odpady wielkogabarytowe 972,00 67,32 65 438,28 785 259,36 

odpady budowlane 270,00 37,40 10 098,45 121 181,40 

odpady zielone 486,00 29,92 14 541,93 174 503,16 

razem 
 

1 481,11 873 396,47 10 480 757,62 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiono również koszty usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów 

powstających na obszarze miasta Zakopane, zgodnie z prognozą dla roku 2020. Koszty 

odbierania i transportu odpadów z terenu miasta Zakopane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 47 Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Zakopane 

Rodzaje odpadów Miesięcznie zł Rocznie zł Jednostkowa 
cena zł/Mg 

odpady zmieszane 277 001,17 3 324 014,10 

427,11 
odpady BIO 25 659,43 307 913,12 

odpady zbierane selektywnie 329 939,99 3 959 279,94 

razem 632 600,60 7 591 207,16 

Źródło: opracowanie własne 

Łączny prognozowany koszt usług polegających na odbieraniu, transporcie 

i zagospodarowaniu odpadów z terenu miasta Zakopane wynosi 18 071 964,78 zł/rok, 

a średnia cena za odbieranie i zagospodarowanie 1Mg odpadów wynosi 1 006,64 zł. 
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6 Średnioterminowa prognoza kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Bazując na ustaleniach dotyczących prognozowanych ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na obszarze 17 gmin objętych niniejszym Projektem a także na założeniach 

makroekonomicznych przedstawionych w tomie I niniejszego opracowania, dokonano 

oszacowania kosztów gospodarowania odpadami na kolejne lata: 2021 – 2025. Niestabilność 

przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce oraz znaczna 

zmienność parametrów makroekonomicznych w Kraju powoduje, że próba przewidywania 

rozwoju sytuacji w branży odpadowej na okres dłuższy niż 5-6 lat jest skazana na 

niepowodzenie.  

Dokonując prognozy średnioterminowej kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na 

analizowanym obszarze przyjęto następujące założenia: 

− koszty paliwa do napędu pojazdów służących do odbierania odpadów będą 

wzrastały rokrocznie o wskaźnik inflacji, 

− koszty wynagrodzeń personelu świadczącego usługi odbierania odpadów wzrastać 

będą o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń prognozowany przez Narodowy Bank 

Polski, 

− koszty przetwarzania odpadów wzrastać będą rokrocznie o prognozowany 

wskaźnik inflacji, 

− nie nastąpi istotny wzrost czynników kosztotwórczych związanych z branżą 

gospodarki odpadami (jak np. stawki opłaty za korzystanie ze środowiska – tzw. 

„opłaty marszałkowskiej”), 

− nie nastąpi większy wzrost wskaźnika nagromadzenia odpadów niż 3,5% ro do 

roku. 

Dla tych założeń oraz dla ilości odpadów prognozowanej w rozdziale 3.2.2 ustalono 

następujące prognozowane koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 

w poszczególnych gminach: 

Tabela 48 Prognozowane koszty gospodarowania odpadami w analizowanych gminach, na lata 2020-2025 [zł] 

gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Biały Dunajec 2 174 934,45 2 264 007,76 2 435 259,22 2 594 915,14 2 809 939,50 2 920 034,95 

odbieranie i transport 926 239,74 958 814,65 1 024 117,21 1 058 747,44 1 184 287,02 1 225 667,31 

zagospodarowanie 1 248 694,70 1 305 193,11 1 411 142,00 1 536 167,70 1 625 652,48 1 694 367,64 

Bukowina Tatrzańska 3 972 448,01 4 215 522,87 4 476 435,54 4 770 526,58 5 113 692,04 5 351 097,29 

odbieranie i transport 1 662 530,30 1 801 091,13 1 866 013,39 1 928 824,65 2 106 456,00 2 216 748,06 

zagospodarowanie 2 309 917,72 2 414 431,73 2 610 422,16 2 841 701,93 3 007 236,04 3 134 349,24 

Czarny Dunajec 2 244 388,07 2 336 968,45 2 491 676,49 2 671 067,57 2 856 450,20 2 969 515,12 

odbieranie i transport 638 250,09 660 905,92 683 093,16 706 351,99 780 265,02 807 545,65 

zagospodarowanie 1 606 137,98 1 676 062,53 1 808 583,33 1 964 715,59 2 076 185,18 2 161 969,48 

Jabłonka 2 527 153,49 2 632 983,25 2 809 663,16 3 014 871,54 3 225 264,52 3 355 540,62 
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gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

odbieranie i transport 737 182,12 763 695,97 789 656,30 816 872,95 900 667,94 934 216,98 

zagospodarowanie 1 789 971,37 1 869 287,28 2 020 006,87 2 197 998,59 2 324 596,58 2 421 323,64 

Kościelisko 3 357 782,01 3 534 532,84 3 792 843,05 4 033 612,42 4 291 918,63 4 446 984,55 

odbieranie i transport 1 547 380,17 1 642 217,84 1 746 920,09 1 806 423,39 1 934 991,83 1 990 432,39 

zagospodarowanie 1 810 401,84 1 892 314,99 2 045 922,96 2 227 189,02 2 356 926,81 2 456 552,16 

Lipnica Wielka 658 374,80 685 301,71 729 136,97 779 783,32 818 639,35 850 899,71 

odbieranie i transport 220 346,78 228 203,66 235 897,69 243 963,49 252 419,32 261 284,33 

zagospodarowanie 438 028,02 457 098,05 493 239,28 535 819,83 566 220,03 589 615,38 

Łapsze Niżne 1 735 384,52 1 806 623,16 1 968 970,65 2 100 690,12 2 203 482,34 2 289 922,81 

odbieranie i transport 675 764,55 699 382,50 772 186,54 798 205,25 825 482,76 854 080,90 

zagospodarowanie 1 059 619,97 1 107 240,66 1 196 784,10 1 302 484,87 1 377 999,58 1 435 841,91 

Nowy Targ gmina 4 336 248,98 4 515 743,37 4 828 259,18 5 155 469,87 5 469 382,66 5 714 199,61 

odbieranie i transport 1 687 733,44 1 748 199,84 1 836 901,88 1 899 913,58 2 025 077,30 2 125 317,22 

zagospodarowanie 2 648 515,54 2 767 543,54 2 991 357,31 3 255 556,29 3 444 305,36 3 588 882,39 

Nowy Targ miasto 10 290 207,68 10 769 576,14 11 569 067,14 12 379 369,45 13 125 784,88 13 707 069,81 

odbieranie i transport 3 538 166,80 3 708 340,31 3 930 906,70 4 060 798,34 4 318 733,63 4 522 909,03 

zagospodarowanie 6 752 040,88 7 061 235,84 7 638 160,44 8 318 571,11 8 807 051,25 9 184 160,78 

Ochotnica Dolna 1 425 712,96 1 482 897,81 1 569 901,26 1 669 466,67 1 801 863,54 1 871 690,48 

odbieranie i transport 647 292,06 670 587,42 693 363,47 717 257,91 795 630,09 823 880,97 

zagospodarowanie 778 420,91 812 310,39 876 537,79 952 208,75 1 006 233,45 1 047 809,51 

Poronin 5 378 737,30 5 644 702,03 6 024 410,72 6 424 617,48 6 848 135,17 7 151 022,28 

odbieranie i transport 2 143 457,66 2 266 674,32 2 375 376,10 2 455 534,38 2 651 364,11 2 780 748,06 

zagospodarowanie 3 235 279,64 3 378 027,72 3 649 034,62 3 969 083,11 4 196 771,06 4 370 274,22 

Raba Wyżna 1 671 223,82 1 740 142,63 1 871 623,15 2 004 336,03 2 136 335,52 2 220 825,79 

odbieranie i transport 503 196,80 521 264,41 556 371,73 575 540,38 626 475,81 648 581,17 

zagospodarowanie 1 168 027,02 1 218 878,22 1 315 251,42 1 428 795,64 1 509 859,71 1 572 244,62 

Rabka Zdrój 4 245 320,24 4 466 638,56 4 766 766,28 5 074 285,69 5 412 916,86 5 656 808,05 

odbieranie i transport 1 582 601,84 1 689 714,58 1 777 784,10 1 836 290,79 1 995 187,87 2 100 088,93 

zagospodarowanie 2 662 718,40 2 776 923,98 2 988 982,17 3 237 994,90 3 417 728,99 3 556 719,12 

Spytkowice 674 590,69 702 241,68 747 408,39 799 617,45 839 604,46 872 748,49 

odbieranie i transport 220 975,90 228 878,15 236 617,04 244 729,65 253 234,34 262 150,36 

zagospodarowanie 453 614,80 473 363,54 510 791,36 554 887,80 586 370,11 610 598,13 

Szaflary 2 379 966,66 2 558 298,94 2 715 497,57 2 896 466,89 3 127 379,31 3 287 611,49 

odbieranie i transport 976 367,77 1 090 821,50 1 127 096,00 1 165 145,51 1 294 274,33 1 376 665,04 

zagospodarowanie 1 403 598,89 1 467 477,44 1 588 401,57 1 731 321,37 1 833 104,98 1 910 946,45 

Szczawnica 2 178 715,97 2 362 700,22 2 504 668,05 2 667 646,04 2 795 751,48 2 905 857,25 

odbieranie i transport 822 888,51 947 955,59 979 794,18 1 013 190,04 1 048 220,12 1 086 595,11 

zagospodarowanie 1 355 827,46 1 414 744,63 1 524 873,87 1 654 456,00 1 747 531,36 1 819 262,14 

Zakopane 18 071 964,78 18 789 172,72 19 970 854,53 21 241 812,61 22 419 827,02 23 442 482,74 

odbieranie i transport 7 591 207,16 7 863 693,34 8 205 521,85 8 487 684,30 8 959 040,62 9 441 351,08 

zagospodarowanie 10 480 757,62 10 925 479,39 11 765 332,68 12 754 128,32 13 460 786,40 14 001 131,65 

razem 67 323 154,44 70 508 054,14 75 272 441,34 80 278 554,86 85 296 367,48 89 014 311,05 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza przedstawionych danych wskazuje, że w latach 2020-2025 nastąpi wzrost ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych na obszarze analizowanych 17 gmin wynoszący ponad 

8,5% i wzrost kosztów gospodarowania odpadami wynoszący 32%. Skumulowana, 

prognozowana inflacja w tym okresie wyniesie 16,99%. 

Sporządzono również analizę wskaźnikową, pokazującą prognozowany koszt gospodarowania 

odpadami w poszczególnych gminach, wyrażony w zł/Mg. Koszt ten określony został zarówno 

dla zakresu związanego z odbieraniem i transportem odpadów, jak i z zagospodarowaniem 

tych odpadów. 

Tabela 49 Prognozowane koszty gospodarowania odpadami w poszczególnych gminach dla lat 2020-2025 [zł/Mg] 

gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Biały Dunajec 1 003,75 1 027,55 1 086,95 1 139,01 1 212,93 1 239,54 

odbieranie i transport 427,47 435,17 457,10 464,72 511,21 520,29 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,72 719,25 

Bukowina Tatrzańska 991,06 1 034,28 1 080,09 1 131,96 1 193,26 1 227,94 

odbieranie i transport 414,77 441,90 450,24 457,67 491,53 508,69 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,73 719,25 

Czarny Dunajec 781,15 800,36 839,70 885,75 932,07 953,45 

odbieranie i transport 222,14 226,35 230,20 234,23 254,60 259,29 

zagospodarowanie 559,01 574,02 609,49 651,52 677,46 694,16 

Jabłonka 815,45 835,87 877,54 926,41 975,03 998,00 

odbieranie i transport 237,87 242,44 246,63 251,01 272,28 277,85 

zagospodarowanie 577,58 593,43 630,91 675,40 702,75 720,15 

Kościelisko 1 068,85 1 106,47 1 167,65 1 221,18 1 277,83 1 302,03 

odbieranie i transport 492,56 514,09 537,80 546,90 576,10 582,78 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,72 719,25 

Lipnica Wielka 840,20 860,58 900,98 948,15 979,47 1 001,77 

odbieranie i transport 281,20 286,57 291,50 296,64 302,01 307,61 

zagospodarowanie 559,00 574,01 609,49 651,51 677,46 694,16 

Łapsze Niżne 951,42 974,16 1 044,20 1 095,69 1 130,35 1 155,32 

odbieranie i transport 370,48 377,12 409,51 416,33 423,46 430,90 

zagospodarowanie 580,93 597,04 634,69 679,36 706,89 724,41 

Nowy Targ gmina 951,12 974,17 1 024,43 1 075,82 1 122,50 1 153,40 

odbieranie i transport 370,19 377,14 389,74 396,47 415,62 428,99 

zagospodarowanie 580,93 597,04 634,69 679,35 706,89 724,41 

Nowy Targ miasto 861,15 886,20 936,07 984,88 1 026,79 1 054,32 

odbieranie i transport 296,10 305,15 318,06 323,07 337,84 347,89 

zagospodarowanie 565,06 581,05 618,02 661,81 688,95 706,42 

Ochotnica Dolna 1 023,84 1 047,88 1 091,62 1 142,28 1 213,14 1 239,98 

odbieranie i transport 464,84 473,87 482,12 490,76 535,67 545,81 

zagospodarowanie 559,01 574,01 609,49 651,52 677,46 694,16 

Poronin 977,03 1 008,75 1 059,18 1 111,25 1 165,32 1 197,14 

odbieranie i transport 389,35 405,07 417,63 424,73 451,17 465,52 

zagospodarowanie 587,68 603,68 641,55 686,52 714,15 731,62 
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gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Raba Wyżna 799,83 819,50 867,32 913,96 958,56 980,52 

odbieranie i transport 240,83 245,48 257,83 262,44 281,10 286,36 

zagospodarowanie 559,01 574,02 609,49 651,52 677,46 694,16 

Rabka Zdrój 905,55 937,29 984,03 1 030,50 1 081,41 1 111,76 

odbieranie i transport 337,58 354,57 367,00 372,92 398,60 412,74 

zagospodarowanie 567,97 582,72 617,03 657,58 682,80 699,02 

Spytkowice 831,32 851,56 891,83 938,86 970,04 992,19 

odbieranie i transport 272,32 277,54 282,34 287,35 292,57 298,03 

zagospodarowanie 559,00 574,01 609,49 651,52 677,46 694,16 

Szaflary 980,00 1 036,08 1 081,62 1 134,68 1 204,94 1 245,78 

odbieranie i transport 402,04 441,77 448,94 456,44 498,67 521,66 

zagospodarowanie 577,96 594,31 632,68 678,24 706,27 724,12 

Szczawnica 916,15 977,39 1 019,30 1 067,99 1 101,09 1 125,86 

odbieranie i transport 346,03 392,15 398,74 405,63 412,84 420,99 

zagospodarowanie 570,13 585,25 620,56 662,36 688,26 704,86 

Zakopane 1 006,64 1 029,93 1 077,27 1 127,58 1 171,15 1 205,06 

odbieranie i transport 422,84 431,05 442,62 450,55 468,00 485,33 

zagospodarowanie 583,79 598,88 634,65 677,03 703,16 719,73 

średnio 939,60 968,03 1 016,62 1 066,58 1 114,78 1 144,42 

Źródło: opracowanie własne 

Prognozuje się, że wzrost kosztu gospodarowania 1Mg odpadów w okresie 2020-2025 

wyniesie 21% – więc ok. 4% powyżej skumulowanego, prognozowanego wskaźnika inflacji 

w tym okresie. 

Należy zwrócić uwagę, że dla wszystkich gmin koszt zagospodarowania 1Mg odpadów jest 

w miarę zbliżony w całym okresie prognozy, co uznać należy za zjawisko całkowicie normalne. 

Występuje jednak znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami w zakresie 

kosztów odbierania odpadów. Zróżnicowanie to wynika przede wszystkim z różnić 

dotyczących częstotliwości odbierania odpadów, sprzętu wykorzystywanego do wykonywania 

tych działań czy ilości odbieranych frakcji. W przypadku gmin większych zaobserwować można 

również efekt skali w zakresie jednostkowych kosztów odbierania odpadów komunalnych. 

Ponadto dokonano oszacowania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

w przypadku, gdyby w roku 2025 działała instalacja do termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych, przetwarzająca odpady resztkowe (po procesach mechanicznych) powstające 

na obszarze analizowanych 17 gmin. Wynik przeprowadzonej analizy przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

Tabela 50 Prognozowane koszty gospodarowania odpadami w poszczególnych gminach dla lat 2020-2025 [zł/Mg] – 
SCENARIUSZ ZE SPALARNIĄ OD 2025 

gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Biały Dunajec 1 003,75 1 027,55 1 086,95 1 139,01 1 212,93 1 078,09 

odbieranie i transport 427,47 435,17 457,10 464,72 511,21 520,29 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,72 557,80 
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gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bukowina Tatrzańska 991,06 1 034,28 1 080,09 1 131,96 1 193,26 1 066,48 

odbieranie i transport 414,77 441,90 450,24 457,67 491,53 508,69 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,73 557,80 

Czarny Dunajec 781,15 800,36 839,70 885,75 932,07 793,99 

odbieranie i transport 222,14 226,35 230,20 234,23 254,60 259,29 

zagospodarowanie 559,01 574,02 609,49 651,52 677,46 534,70 

Jabłonka 815,45 835,87 877,54 926,41 975,03 829,13 

odbieranie i transport 237,87 242,44 246,63 251,01 272,28 277,85 

zagospodarowanie 577,58 593,43 630,91 675,40 702,75 551,27 

Kościelisko 1 068,85 1 106,47 1 167,65 1 221,18 1 277,83 1 140,57 

odbieranie i transport 492,56 514,09 537,80 546,90 576,10 582,78 

zagospodarowanie 576,29 592,38 629,85 674,28 701,72 557,80 

Lipnica Wielka 840,20 860,58 900,98 948,15 979,47 842,31 

odbieranie i transport 281,20 286,57 291,50 296,64 302,01 307,61 

zagospodarowanie 559,00 574,01 609,49 651,51 677,46 534,70 

Łapsze Niżne 951,42 974,16 1 044,20 1 095,69 1 130,35 989,65 

odbieranie i transport 370,48 377,12 409,51 416,33 423,46 430,90 

zagospodarowanie 580,93 597,04 634,69 679,36 706,89 558,75 

Nowy Targ gmina 951,12 974,17 1 024,43 1 075,82 1 122,50 987,74 

odbieranie i transport 370,19 377,14 389,74 396,47 415,62 428,99 

zagospodarowanie 580,93 597,04 634,69 679,35 706,89 558,75 

Nowy Targ miasto 861,15 886,20 936,07 984,88 1 026,79 903,35 

odbieranie i transport 296,10 305,15 318,06 323,07 337,84 347,89 

zagospodarowanie 565,06 581,05 618,02 661,81 688,95 555,46 

Ochotnica Dolna 1 023,84 1 047,88 1 091,62 1 142,28 1 213,14 1 080,51 

odbieranie i transport 464,84 473,87 482,12 490,76 535,67 545,81 

zagospodarowanie 559,01 574,01 609,49 651,52 677,46 534,70 

Poronin 977,03 1 008,75 1 059,18 1 111,25 1 165,32 1 020,92 

odbieranie i transport 389,35 405,07 417,63 424,73 451,17 465,52 

zagospodarowanie 587,68 603,68 641,55 686,52 714,15 555,40 

Raba Wyżna 799,83 819,50 867,32 913,96 958,56 821,06 

odbieranie i transport 240,83 245,48 257,83 262,44 281,10 286,36 

zagospodarowanie 559,01 574,02 609,49 651,52 677,46 534,70 

Rabka Zdrój 905,55 937,29 984,03 1 030,50 1 081,41 950,25 

odbieranie i transport 337,58 354,57 367,00 372,92 398,60 412,74 

zagospodarowanie 567,97 582,72 617,03 657,58 682,80 537,51 

Spytkowice 831,32 851,56 891,83 938,86 970,04 832,73 

odbieranie i transport 272,32 277,54 282,34 287,35 292,57 298,03 

zagospodarowanie 559,00 574,01 609,49 651,52 677,46 534,70 

Szaflary 980,00 1 036,08 1 081,62 1 134,68 1 204,94 1 080,11 

odbieranie i transport 402,04 441,77 448,94 456,44 498,67 521,66 

zagospodarowanie 577,96 594,31 632,68 678,24 706,27 558,45 

Szczawnica 916,15 977,39 1 019,30 1 067,99 1 101,09 964,34 

odbieranie i transport 346,03 392,15 398,74 405,63 412,84 420,99 
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gmina 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

zagospodarowanie 570,13 585,25 620,56 662,36 688,26 543,35 

Zakopane 1 006,64 1 029,93 1 077,27 1 127,58 1 171,15 1 027,72 

odbieranie i transport 422,84 431,05 442,62 450,55 468,00 485,33 

zagospodarowanie 583,79 598,88 634,65 677,03 703,16 542,39 

średnio 939,60 968,03 1 016,62 1 066,58 1 114,78 978,99 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych powinna obniżyć koszt jednostkowy gospodarowania odpadami 

komunalnymi (wyrażony w zł/Mg) o około 15%. Obniżka ta nastąpi jedynie w pozycji 

„zagospodarowanie odpadów” i nie będzie miała związku z kosztami odbierania i transportu.  



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 63 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

7 Analiza możliwości zahamowania wzrostu kosztów gospodarowania 

odpadami 

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej stwierdzono, że w najbliższych latach nastąpi 

znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów na obszarze objętych niniejszym 

Projektem gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Główną przyczynę wzrostu kosztów 

stanowią czynniki zewnętrzne, niezależne od samorządów gminnych. 

Jak wynika z dokonanych rozważań, najistotniejszą przesłankę wzrostu kosztów stanowią:  

− znacząca podwyżka opłat za korzystanie ze środowiska uiszczanych za umieszczenie 

odpadów na składowisku oraz  

− wzrost zewnętrznych kosztów przetwarzanie termicznego frakcji energetycznej, 

będący przede wszystkim wynikiem braku mocy przerobowych w instalacjach do 

recyklingu oraz instalacjach termicznych przekształcających frakcję energetyczną 

(głównie w cementowniach i spalarniach odpadów). 

Ustalono jednocześnie, iż jedną z głównych metod wpływających na ograniczenie wzrostu 

kosztów gospodarowania odpadami będzie realizacji własnej bądź wspólnej z innym 

samorządem (innymi samorządami) instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

stanowiących pozostałość po przetwarzaniu odpadów komunalnych.  

Termiczne przekształcenie frakcji poprocesowej nie prowadzi bowiem do wytworzenia 

odpadów składowanych na składowisku, których składowanie podlega obowiązkowi 

uiszczenia wysokiej opłaty za korzystanie ze środowiska – tzw. opłaty marszałkowskiej. 

Produkty termicznego przekształcenia odpadów poprocesowych stanowią:  

− łatwozbywalne energia elektryczna i energia cieplna – zastępujące energię 

produkowaną z paliw kopalnych oraz  

− żużel, wykorzystywany do produkcji kruszyw syntetycznych, umożliwiający także 

oszczędność kopalin pierwotnych. 

Przychody ze sprzedaży tych produktów wpływają w sposób znaczący na efektywność 

finansową gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W niniejszym rozdziale poddano analizie 

opcji rozwiązania inwestycyjne, mające na 

celu zniwelowanie niedoborów 

jakościowych i ilościowych systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 

analizowanych gminach – zarówno 

obecnych, jak i tych mogących powstać 

w przyszłości. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania 

zostały sporządzone koncepcje 

programowe, które uwzględniają dostępne technologie termicznego przekształcania 

Zahamowanie tendencji wzrostowej 

cen przetwarzania odpadów 

w instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych możliwe będzie dzięki 

termicznemu przekształcaniu frakcji 

poprocesowej po procesach 

mechanicznych. 
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odpadów palnych stanowiących pozostałość po procesach mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz mechanicznego przetwarzania 

odpadów zbieranych w sposób selektywny na obszarze analizowanych gmin powiatów 

nowotarskiego i tatrzańskiego. Rozważane rozwiązania techniczno-technologiczne w ramach 

przedstawionych wariantów uzupełniają istniejące lub powstające obecnie instalacje do 

przetwarzania odpadów o infrastrukturę umożliwiającą spełnienie wymagań i standardów 

określonych dyrektywami UE oraz przepisami krajowymi, dotyczących gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Rozważania dotyczące analizowanych opcji techniczno-technologicznych zostały 

przedstawione w podziale na różne metody zagospodarowania odpadów frakcji palnej: 

− spalanie rusztowe, 

− spalanie w piecu obrotowym, 

− spalanie na złożu fluidalnym, 

− zgazowanie odpadów. 

Wszystkie zaprezentowane warianty rozwiązań techniczno-technologicznych bazują na 

przeprowadzanych badaniach ofert rynkowych, jak i własnym doświadczeniu w projektowaniu 

instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

7.1 Analiza rozwiązań technologicznych 

7.1.1 Spalanie rusztowe odpadów 

Spalanie odpadów na palenisku rusztowym stanowi najbardziej rozpowszechnioną 

technologicznie metodę termicznego przekształcania odpadów. Spalanie rusztowe jest 

najczęściej i najchętniej stosowaną technologią spalania w Unii Europejskiej. Metoda 

umożliwia przekształcanie wszystkich rodzajów stałych odpadów komunalnych w tym 

wysokoenergetycznej frakcji z odpadów, jak również na zasadzie współspalania – 

odwodnionych osadów ściekowych i niezainfekowanych czynnikami zakaźnymi odpadów 

medycznych. Pełne zintegrowanie rusztu, pieca i kotła jest najistotniejszym elementem dla 

instalacji aby pracowała wydajnie oraz przede wszystkim bezpiecznie dla środowiska.  

W technologii tej spalanie odpadów odbywa się w komorze paleniskowej, na ruszcie. 

Najważniejszy element pieca rusztowego stanowi jego ruszt. Każdy rodzaj rusztu musi spełniać 

określone wymagania dotyczące sposobu dostarczania powietrza pierwotnego pod ruszt, 

możliwości jego dodatkowego chłodzenia (wodą, gdy kaloryczność odpadów jest wysoka 

i chłodzenie powietrzem jest niewystarczające), szybkości przemieszczania się jak i mieszania 

odpadów. Czas przebywania odpadów na ruszcie wynosi zwykle nie więcej niż 60 minut. 

W przypadku realizacji instalacji w technologii rusztowej, zakład zostanie zaprojektowany 

i skonstruowany w sposób umożliwiający termiczne przekształcanie odpadów w energię 

cieplną i składać się będzie z: 
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− segmentu przyjmowania odpadów, złożonego z hali rozładunkowej i bunkra oraz 

dźwigu załadunkowego; 

− rusztu chłodzonego powietrzem; 

− kotła odzysku ciepła; 

− systemu oczyszczania spalin; 

− komina; 

− magazynu paliwa wspomagającego; 

− systemu wody i pary wraz z turbiną do wytwarzania energii elektrycznej,  

− systemu neutralizacji odcieków, 

− systemu dostarczania sprężonego powietrza,  

− systemu odbierania i magazynowania popiołów lotnych i pozostałości,  

− aparatura do ciągłego pomiaru emisji do atmosfery; 

− magazynu pośredniego popiołów paleniskowych.  

Schemat instalacji pokazuje poniższy rysunek: 

Rysunek 21 Schemat instalacji z paleniskiem rusztowym 

 
Źródło: POSCO E&C 

Funkcje najważniejszych elementów technologicznych instalacji przedstawiono poniżej: 

Segment odbierania odpadów 

Odpady będą dostarczane przez pojazdy do transportu frakcji odpadów palnych (głównie 

samochody kontenerowe oraz pojazdy z naczepami do przewozu odpadów – w szczególności 

naczepy z tzw. ruchomą podłogą), ewentualnie przez typowe śmieciarki. 
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Instalacja wyposażona będzie w magazyn odpadów w postaci bunkra. Odpady będą 

wyładowywane bezpośrednio z ciężarówek do bunkra. Nie przywiduje się odbierania 

nierozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych, dlatego nie będzie konieczna 

rozdrabniarka do materiałów, które nie mogły by być załadowywane do pieca.  

Odpady będą przekazywane za pomocą suwnicy wyposażonej w chwytak polipowy, z bunkra 

do leja załadowczego na linii termicznego przekształcania odpadów.  

W przypadku gdy którakolwiek lub wszystkie możliwości przetwarzania odpadów są 

niedostępne, to istnieje możliwość usuwania odpadów z bunkra za pomocą dźwignicy 

i przenoszenia ich przez otwór konserwacyjny dźwignicy do ciężarówek i wywóz poza teren 

zakładu. 

Poprzez ten sam otwór będzie można obniżać chwytki do poziomu podłoża celem konserwacji. 

Do konserwacji dźwignicy, np. do wymiany rolek jezdnych, dostarczony będzie podnośnik 

z wyposażeniem. 

Ruszt 

Ruszty mogą być stałe lub ruchome, poziome lub pochylone, walcowe, posuwisto zwrotne. 

Najczęściej i najchętniej używanym jest ruszt posuwisto-zwrotny ze względu na jego 

niezawodność i bardzo dobre parametry techniczne. Jakość wypalenia odpadów jest bardzo 

wysoka. Ruszt ten składa się z ułożonych schodkowo rusztowin w sekcjach rozpiętych na 

szerokość pieca. Odpowiednie ruchy rusztowin zapewniają wymagany poziom wymieszania 

odpadów oraz oczyszczanie szczelin doprowadzających powietrze do procesu spalania 

(powietrze pierwotne, które spełnia także role czynnika chłodzącego ruszt). Przesuwanie się 

rusztowin w kierunku przeciwnym do ruchu przemieszczania się odpadów umożliwia 

tworzenie się jednolitej ich warstwy i wynoszenie na wierzch rusztu części rozżarzonej masy 

suszącej i zapalającej nowo dostarczane odpady. Występuje wiele odmian tego typu rusztów 

z dodatkowo poruszającymi się sekcjami i innymi kombinacjami. 

W przypadku rusztu posuwisto zwrotnego, kształt rusztowin i dostarczanie powietrza 

pierwotnego powinny zapewnić zredukowanie do minimum ilości drobnej frakcji przesiewanej 

pod ruszt, tzw. przesiewów i zapewnić nie tylko wymaganą prawnie jakość żużli i popiołów 

paleniskowych, ale także regularne rozprowadzanie powietrza pierwotnego na całej 

powierzchni rusztu. 
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Rysunek 22 Ruszt posuwisto-zwrotny, fotografia lewa: ruszt przed zainstalowaniem; fotografia prawa: ruszt po 
zainstalowaniu, przed zabudowaniem ścian kotła 

 
Źródło: fot. M. Chełkowski 

W przypadku spalarni stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania przyjmuje się, że 

instalacja wyposażona będzie w ruszt tłokowy chłodzony powietrzem lub powietrzem i wodą. 

Ostateczny dobór systemu chłodzenia dokonany zostanie na etapie projektowania. Ze 

względu na wysoką wartość opałową oraz ciepło spalania frakcji odpadów palnych, 

wydzielonej w ramach mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz mechanicznego przetwarzania odpadów zbieranych w sposób selektywny, 

wysoce prawdopodobna będzie konieczność zastosowania rusztu o chłodzeniu 

wspomaganym wodą. W celu zapewnienia wystarczającej temperatury spalania nawet 

w przypadku nieodpowiedniej kaloryczności odpadów oraz w celu uruchomienia urządzenia, 

piec jest wyposażony w dwa palniki zasilane przez system dostarczania oleju. 

W przykładowej technologii oferowanej przez POSCO E&C jako potencjalnego wykonawcę 

przedmiotowej inwestycji, planowane jest wykorzystanie systemu rusztowego firmy DOOSAN 

Lentjes. W przypadku realizacji instalacji jako instalacja wyposażona w piec rusztowy, oferent 

proponuje zastosowanie rusztu tłokowego chłodzonego powietrzem.  

Zaproponowany ruszt w połączeniu z oferowanym kotłem wykonanym w technologii DOOSAN 

(realizowanym przez polskich podwykonawców) zapewnia spełnienie wspólnotowych 

i krajowych wymagań prawnych w zakresie osiągania temperatury minimalnej wypalenia 

gazów w instalacji. Temperatura ta wynosi dla odpadów nie zawierających 

chlorowcopochodnych w ilości powyżej 1% strumienia odpadów co najmniej 850°C. 

Na poniższym rysunku uwidoczniono wyniki badań termograficznych rozkładu temperatury 

w kotle technologii DOOSAN, dla odpadów przekształconych termicznie na ruszcie tłokowym 

produkcji DOOSAN Lentjes. 
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Rysunek 23 Rozkład temperatur w komorze spalania i kotle, ruszt DOOSAN Lentjes 

 
źródło: VGB Powertech 

Komora paleniskowa 

W technologii opartej na spalaniu rusztowym sam proces spalania odbywa się powyżej rusztu 

w komorze paleniskowej. Jako całość komora składa się z rusztu usytuowanego w jej dolnej 

części, chłodzonych i nie chłodzonych bocznych ścian pieca oraz stropu górnego. Gazy 

generowane przy spalaniu odpadów komunalnych mają dużą lotność, dlatego sam proces 

spalania odbywa się ponad rusztem, a tylko niewielka jego część na samym ruszcie. 

Konstrukcja kotła musi zapewnić wymagany prawnie czas przebywania spalin w gorącej części 

pieca, o temperaturze tak dobranej, aby przez co najmniej 2s nie spadła poniżej 850°C. 

System dostarczania powietrza procesowego 

Aby uniknąć emisji odoru główna porcja powietrza do spalania (powietrze pierwotne) będzie 

pobierana z bunkra (na linii wg istniejącej koncepcji). Tlen do procesu spalania będzie 

dostarczany przez dwa różne systemy, wyposażone w wentylatory i właściwe systemy 

kontrolne. 

− powietrze pierwotne, które może być wstępnie podgrzane, 

− powietrze wtórne. 
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System odżużlania 

Żużel i popiół paleniskowy będzie wyładowywany z rusztu za pomocą dwóch chłodzonych 

wodą odżużlaczy tłokowych. Odcieki wraz z wodą technologiczną będą używane w celu 

uzupełnienia ubytku wody w instalacji wychwytywania popiołów lotnych. 

Schłodzony żużel / popiół paleniskowy z odżużlaczy będzie transportowany za pomocą 

przenośników wibracyjnych.  

Popiół będzie magazynowany w bunkrze pośrednim, z którego będzie załadowywany do 

ciężarówek i transportowany do zewnętrznego zakładu przetwarzania żużla. 

Kocioł do odzysku ciepła 

Ciepło wydzielane w procesie spalania odpadów będzie odzyskiwane w pionowym kotle 

wodnorurkowym, który winien być zintegrowany z rusztem. 

Spaliny z pieca będą chłodzone w pionowym kotle, a z odzyskanego ciepła będzie wytwarzana 

para, która będzie mogła zostać opcjonalnie wykorzystana do napędzania turbiny. Kocioł 

będzie wyposażony w wymienniki ciepła i instalacje do odparowywania i przegrzewania pary 

w zależności od jej wymaganych parametrów. Woda zasilająca będzie ogrzewana 

w wymiennikach ciepła ekonomizera w celu zwiększania ogólnej wydajności instalacji.  

Za pomocą mechanicznego i pneumatycznego systemu transportującego popiół z kotła jest 

przenoszony do silosu popiołów lotnych/pozostałości (wspólne magazynowania popiołów 

lotnych i pozostałości z systemu oczyszczania spalin).  

W celu obniżenia zawartości tlenków azotu do wartości limitów obowiązujących w Polsce, 

kocioł jest wyposażony w jednostkę SNCR-DeNOx wykorzystującą wodę amoniakalną 

(dodatkowo do regulacji technik spalania w celu ograniczenia powstawania tlenków azotu). 

System oczyszczania spalin 

Proponuje się zastosowanie pół-suchej metody oczyszczania spalin, wspomaganej filtrem 

tkaninowym. System ten zapewnia redukcję kwaśnych składników spalin (HCl; HF; SO2), metali 

ciężkich, pyłów, dioksyn i furanów zawartych w spalinach. W metodzie pół-suchej spaliny 

wchodzą w kontakt w komorze reakcyjnej z odczynnikiem redukującym kwaśne składniki 

spalin oraz odczynnikiem adsorpcyjnym redukującym metale ciężkie, dioksyny i furany. 

Proponowanymi odczynnikami będą mleczko wapienne i węgiel aktywny.  

Proces oczyszczania spalin podzielić można na następujące części procesowe: 

• schładzanie spalin w wieży reakcyjnej w wyniku wtrysku, schładzanie następować 

będzie do optymalnej temperatury, w której możliwa będzie reakcja z odczynnikami. 

Podstawowy odczynnik w postaci mleczka wapiennego wprowadzany będzie do 

komory reakcyjnej wraz z wodą chłodzącą, gdzie następować będzie jego mieszanie ze 

spalinami. W wyniku tego dojdzie do reakcji neutralizacji kwaśnych gazów (tzw. reakcja 

absorpcyjna); 
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• odpylanie spalin na filtrze workowym – mieszanka spalin, reagentów i produktów 

powstałych w wyniku reakcji absorpcyjnej wprowadzana będzie do filtra workowego, 

spełniającego następujące funkcje: 

o zakończenie procesu neutralizacji kwaśnych gazów i absorpcja zanieczyszczeń 

gazowych podczas przejścia poprzez powierzchnię filtrów oraz; 

o odpylenie gazów odlotowych (zatrzymanie lotnych pyłów, produktów 

ubocznych reakcji i nadmiaru odczynników). 

Obieg oczyszczania spalin utrzymywany jest w podciśnieniu wytworzonym przez wentylator 

wyciągowy spalin, zapewniający przemieszczenie spalin do komina. Podciśnienie to 

gwarantuje również nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do atmosfery w przypadku 

uszkodzenia obudowy instalacji oczyszczania spalin.  

Konfiguracja linii technologicznej 

Przy planowanej wydajności instalacji do termicznego przekształcania odpadów z obszaru 

gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, wynoszącej około 30 tys. Mg rocznie, instalacja 

funkcjonująca w technologii rusztowej będzie instalacją o jednej linii do spalania odpadów 

i jednej linii do oczyszczania gazów spalinowych. Rozważać można również 1 linię 

technologiczną o większej wydajności w przypadku podjęcia decyzji o realizacji instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów mającej przetwarzać odpady z innych powiatów 

(suskiego, limanowskiego, myślenickiego). Instalacja ta mogłaby docelowo posiadać 

wydajność rzędu 100 tys. Mg na rok. 

7.1.2 Spalanie odpadów w piecu obrotowym 

Spalanie odpadów w piecu obrotowym stanowi rozpowszechnioną metodę termicznego 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz bardzo często wykorzystywaną metodę 

termicznego przekształcania odpadów pozostałych po mechanicznej oraz mechaniczno-

biologicznej przeróbce odpadów komunalnych (zarówno zmieszanych, jak i zbieranych 

w sposób selektywny). 

Spalanie odpadów w piecu obrotowym jest jedną z najskuteczniejszych metod ich 

unieszkodliwiania ze względu na osiąganą wysoką temperaturę procesu oraz długi czas 

przebywania gazów w komorze spalania / dopalania. 

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów w piecu obrotowym jest instalacją 

pracującą w systemie cyklicznym. 

W skład instalacji do termicznego przekształcania odpadów z piecem obrotowym wchodzą 

następujące elementy: 

− hala rozładunku i magazynowania wsadu; 

− piec z obrotową komorą spalania odpadów, z komorą dopalania gazów spalinowych 

(termoreaktorem), awaryjnym kominem (by-pass), z komora odpopielania, 

z automatycznie załączającymi się palnikami w komorze spalania oraz w komorze 

dopalania; 

− instalacja automatycznego załadunku odpadów do pieca; 
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− instalacja automatycznego usuwania popiołów z pieca; 

− rekuperator umożliwiający odzysk ciepła generowanego w procesie spalania odpadów 

i wykorzystanie tego ciepła do produkcji pary lub gorącej wody, z systemem 

automatycznego czyszczenia rekuperatora oraz z chłodnią wentylatorową 

umożliwiającą pracę technologicznej w przypadku awarii – braku odbioru pary lub 

gorącej wody z rekuperatora; 

− trzystopniowa, bezściekowa stacja oczyszczania spalin, typu suchego, gwarantująca 

emisję zanieczyszczeń poniżej obowiązujących standardów emisyjnych z instalacji, 

z automatycznym dozowaniem środków neutralizujących, sterowanym wskazaniami 

aparatury do ciągłego monitorowania emisji spalin; 

− wentylator wyciągowy spalin z automatyczną regulacją obrotów sterowaną czujnikiem 

podciśnienia w instalacji; 

− aparatura do ciągłego pomiaru emisji do atmosfery;  

− komin wylotowy spalin, wyposażony w króćce pomiarowe. 

Wymienione powyżej elementy tworzą kompletny ciąg technologiczny, umożliwiający 

skuteczne prowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów, oczyszczania gazów 

odlotowych oraz bieżącej kontroli parametrów pracy spalarni i poziomu emisji z instalacji do 

powietrza atmosferycznego. 

Rysunek 24 Schemat instalacji do spalania odpadów w piecu obrotowym 

 
źródło: ATI Environment 

Objaśnienia do rysunku: 

1. automatyczny załadunek odpadów 
2. piec obrotowy 
3. komora odpopielania 
4. automatyczne usuwania popiołów z pieca 
5. komora dopalania gazów spalinowych 
6. by-pass 
7. wentylator powietrza pierwotnego 
8. palnik komory spalania 
9. palnik komory dopalania 
10. napęd mechaniczny 
11. rekuperator 
12. reaktory gazowe 1 oraz 2 
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13. zasobnik i podajnik pierwszego reagenta 
14. zasobnik i podajnik drugiego reagenta 
15. kolumna filtrów ceramicznych 
16. wentylator wyciągowy 
17. podest do pomiarów emisji zanieczyszczeń 
18. komin 
19. ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń 

 

Segment odbierania odpadów  

Przebieg procesu spalania odpadów jest w pełni zautomatyzowany, z wyjątkiem 

wymagającego obsługi procesu załadunku odpadów do spalania. Załadunek ten następować 

może albo z wykorzystaniem bunkra na odpady, jak w przypadku instalacji z piecem 

rusztowym, albo z wykorzystaniem systemu przenośnikowego, na który następować może 

załadunek z wykorzystaniem ładowarki kołowej lub stacjonarnej ładowarki chwytakowej. 

Komora spalania 

Proces termicznego przekształcania odpadów w instalacji z piecem obrotowym przebiega 

w dwóch etapach. Pierwszy etap zachodzi w obrotowej komorze spalania odpadów. Komora 

ta wyposażona jest w automatycznie załączający się palnik sterowany czujnikiem temperatury. 

Palnik ten służy do zainicjowania procesu spalania i gwarantuje jednocześnie utrzymanie 

w komorze spalania wymaganej przepisami temperatury. W komorze spalania następuje 

rozpad przetwarzanych produktów na produkty stałe (popioły) i produkty gazowe. Wskutek 

ruchu obrotowego oraz pochylenia pieca, przekształcane odpady przemieszczają się 

w kierunku dolnej części pieca, przy której zlokalizowana jest komora dopalania gazów 

spalinowych oraz lej spustowy. 

Przykładowy widok pieca obrotowego, w którym zlokalizowana jest komora spalania, 

uwidoczniony jest na poniższym rysunku: 
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Rysunek 25 Piec obrotowy w spalarni odpadów poprocesowych z MBP 

 
źródło: ATI Environment 

Komora dopalania 

W komorze dopalania następuje drugi etap procesu termicznego przekształcania odpadów. 

Komora dopalania (nazywana również termoreaktorem) wyposażona jest w automatycznie 

załączający się palnik sterowany czujnikiem temperatury. Czujnik ten zapewnia utrzymanie 

w komorze dopalania temperatury wymaganej przepisami polskiego i wspólnotowego prawa. 

W komorze tej gazy spalinowe przebywają przez czas nie krótszy niż 2 s, w temperaturze nie 

niższej niż 850°C. w wyniku dopalenia gazów spalinowych znacznemu obniżeniu ulega 

zawartość substancji toksycznych w gazach spalinowych w gazach opuszczających piec. W celu 

dalszego oczyszczenia gazy spalinowe kierowane są do instalacji oczyszczania spalin, poprzez 

rekuperator. 

System odżużlania / odpopielania 

Odżużlanie / usuwanie popiołów zapewnione jest poprzez lej spustowy, przez który stałe 

pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów przekazywane są do szczelnej komory 

odpopielania, wypełnionej wodą. Gorący popiół absorbuje wodę, jednocześnie obniżając 

swoją temperaturę. Zwilżenie popiołu eliminuje powstawanie zapylenia podczas usuwania 

popiołu z instalacji. Schłodzony, zwilżony popiół transportowany jest szczelnym przenośnikiem 

z komory odpopielania do kontenera, odbieranego przez wyspecjalizowane podmioty. 
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System dostarczania powietrza procesowego 

Powietrze procesowe dostarczane jest do komory spalania przez wentylator powietrza 

procesowego / pierwotnego, zlokalizowany w segmencie przyjmowania odpadów / załadunku 

na linię technologiczną.  

Rekuperator do odzysku ciepła 

Przed wprowadzeniem do instalacji oczyszczania spalin, spaliny te muszą być schłodzone. 

Proces schładzania spalin następuje w wymienniku ciepła – rekuperatorze. W rekuperatorze 

następuje odzysk ciepła z procesu spalania odpadów i wykorzystanie tego ciepła do produkcji 

pary lub do produkcji gorącej wody. 

Rekuperator omawianej instalacji jest urządzeniem zautomatyzowanym, umożliwiającym 

ciągłą pracę instalacji bez przestojów technologicznych. Oczyszczanie tego urządzenia odbywa 

się również w sposób zautomatyzowany i bezobsługowy, co poprawia dyspozycyjność całej 

linii technologicznej do termicznego przekształcania odpadów. 

Rysunek 26 Rekuperator wodny 

 
źródło: ATI Environment 

Dodatkowym elementem instalacji do schładzania spalin jest chłodnia wentylatorowa, 

umożliwiająca pracę linii technologicznej (skuteczne schładzanie spalin przepływających przez 

rekuperator) w sytuacji awaryjnego braku odbierania pary lub gorącej wody. 

System oczyszczania spalin 

Spaliny schłodzone w rekuperatorze podlegają dalszej obróbce procesowej w instalacji do 

oczyszczania spalin typu suchego. Instalacja ta jest instalacją do trójstopniowego, 
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bezściekowego oczyszczania gazów spalinowych. Podstawowe elementy instalacji do 

oczyszczania spalin stanowią: 

− stacja automatycznego dozowania środków neutralizujących sterowana wskazaniami 

aparatury do ciągłego monitorowania emisji gazów odlotowych; 

− zasobnik i podajnik pierwszego środka neutralizującego; 

− reaktor gazowy pierwszego stopnia neutralizacji spalin (I°); 

− zasobnik i podajnik drugiego środka neutralizującego; 

− reaktor gazowy drugiego stopnia neutralizacji spalin (II°); 

− kolumna filtrów ceramicznych (III°) neutralizacji spalin polegający na odpylaniu na tych 

filtrach; 

− instalacja automatycznego usuwania przereagowanych środków neutralizujących ze 

stacji oczyszczania spalin. 

Spaliny schłodzone po przejściu przez rekuperator przechodzą kolejno przez dwa reaktory 

gazowe, gdzie napylane są w I° węglem aktywnym i w II° reagentem sorbacal. Dozowanie 

środków neutralizujących odbywa się w sposób zautomatyzowany, a ich ilość uzależniona jest 

od poziomu emisji zanieczyszczeń wskazywanego przez aparaturę do ciągłego monitoringu 

emisji z instalacji do termicznego przekształcania odpadów do powietrza. System taki 

umożliwia osiągnięcie poziomów emisji poniżej obowiązujących standardów emisyjnych oraz 

zapewnia oszczędne gospodarowanie środkami neutralizującymi. 

Podczas dwukrotnego kontaktu gazów spalinowych ze środkami neutralizującymi zachodzą 

reakcje chemiczne, w wyniku których neutralizowane są kwaśne gazy oraz tworzą się związki 

chemiczne wiążące dioksyny, furany oraz metale ciężkie. Produkty tych reakcji chemicznych 

oddzielane są od czystych spalin podczas przechodzenia strumienia gazów spalinowych przez 

kolumnę z filtrami ceramicznymi, w której następuje proces odpylania spalin. 
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Rysunek 27 Instalacja do oczyszczania spalin spalarni z piecem obrotowym 

 
źródło: ATI Environment 

Na wejściu do kolumny filtrów ceramicznych, wskutek działania siły odśrodkowej, usuwane są 

największe cząstki pyłowe. Podczas przechodzenia gazów spalinowych przez filtry ceramiczne, 

produkty reakcji chemicznych zachodzących w reaktorach gazowych zbierają się w postaci 

suchej (przereagowane środki neutralizujące) na zewnętrznych ściankach filtrów 

ceramicznych, zaś czyste spaliny kierowane są przy pomocy wentylatora wyciągowego 

z automatyczną regulacją siły ciągu poprzez komin do atmosfery.  

Filtry ceramiczne są czyszczone okresowo z przereagowanych suchych środków 

neutralizujących  osadzonych na ściankach zewnętrznych. Czyszczenie następuje poprzez 

sekwencyjne wtłaczanie do każdego filtra ceramicznego sprężonego powietrza, skierowanego 

przeciwni do kierunku przepływu spalin, w odpowiednich ostępach czasowych. Strząśnięte 

w ten sposób przereagowane środki neutralizujące, występujące w postaci suchej, stanowią 

jedyną pozostałość po procesie oczyszczania spalin. Ich usuwanie następuje w sposób 

automatyczny, do szczelnego pojemnika bądź worka znajdującego się pod kolumną filtrów 

ceramicznych. Przereagowane środki neutralizujące przekazywane będą firmom 

specjalistycznym, posiadającym stosowane zezwolenia na gospodarowanie tego typu 

odpadami. 

Sterowanie i automatyka 

Linia technologiczna spalarni odpadów wyposażona jest w aparaturę do ciągłego pomiaru 

emisji z instalacji do powietrza atmosferycznego. Aparatura ta w sposób ciągły analizuje, 

kontroluje i rejestruje poziom zanieczyszczeń w gazach wylotowych. Działanie aparatury 

pomiarowej zgodne jest z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie 

wymagań dotyczących prowadzenia pomiarów emisji oraz w zakresie standardów emisyjnych 

z instalacji.  
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Cała linia technologiczna sterowana jest przy użyciu instalacji sterowania i automatyki. 

Instalacja sterowania i automatyki skorelowana jest z aparaturą do ciągłego monitorowania 

emisji, co umożliwia dostosowanie warunków pracy instalacji do aktualnych uwarunkowań 

emisyjnych i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Cały cykl termicznego przekształcania odpadów, poczynając od załadunku odpadów do pieca, 

poprzez ich spopielenie, dopalenie, schłodzenie i oczyszczenie gazów spalinowych, jak również 

usuwanie popiołów z instalacji, czyszczenie rekuperatora, czyszczenie filtrów ceramicznych 

oraz usuwanie pozostałości po procesie oczyszczania spalin, przebiega automatycznie. 

Przebieg całego cyklu jest sterowany, nadzorowany i monitorowany programatorem 

z aparaturą kontrolno-pomiarową zainstalowaną w szafie sterowniczej, której sterowanie 

dostępne jest z pulpitu operatora. 

Odprowadzenie spalin 

Spaliny oczyszczone z procesu termicznego przekształcania odpadów odprowadzane będą do 

atmosfery poprzez wentylator wyciągowy skierowujący je do komina i komin. Wentylator 

wyciągowy zapewnia powstawanie podciśnienia w instalacji oczyszczania spalin, co znacząco 

ogranicza możliwość emisji nieoczyszczonych spalin w przypadku wystąpienia nieszczelności 

w układzie oczyszczania spalin. Poprzez taką nieszczelność powietrze z otoczenia dostawać się 

będzie do instalacji, a spaliny nie wydostaną się na zewnątrz. Końcowy element linii 

technologicznej do termicznego przekształcania odpadów stanowi dwupłaszczowy izolowany 

komin stalowy, wyposażony w króćce pomiarowe do poboru prób gazowych, ze stanowiskiem 

do wykonywania pomiarów emisji. 

Konfiguracja linii technologicznej 

Linia technologiczna do termicznego przekształcania odpadów pozostałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów po 

mechanicznym przetworzeniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, funkcjonująca 

w technologii pieców obrotowych, przy założeniu ilości odpadów wynoszącej ok. 30 000 Mg 

rocznie złożona będzie z dwóch ciągów technologicznych dla spalania odpadów oraz dla 

oczyszczania spalin i dwóch ciągów kominowych we wspólnej obudowie komina. Załadunek 

na obie linie technologiczne odbywać się będzie ze wspólnej hali załadunkowej. Wydajność 

każdej linii technologicznej wynosić będzie 15 000 Mg rocznie. Rozważać można również 

instalację złożoną z 6 linii technologicznych o większej wydajności w przypadku podjęcia 

decyzji o realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów mającej przetwarzać 

odpady z innych powiatów (suskiego, limanowskiego, myślenickiego). Instalacja ta mogłaby 

docelowo posiadać wydajność rzędu 90 tys. Mg na rok. 

7.1.3 Spalanie odpadów na złożu fluidalnym 

Systemy spalania w piecu fluidalnym mieszczą się zasadniczo w dwóch głównych grupach tj. 

w systemach atmosferycznych – bezciśnieniowych (FBC) i systemach ciśnieniowych (PFBC) 

oraz w dwóch mniejszych podgrupach, w których występują obie technologie: tj. ze złożem 

pęcherzowym (BFB) i z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB).  
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Na rynku dominują dwa typu kotłów fluidalnych tj. propagacyjne kotły fluidalne (BFB) 

i cyrkulacyjne kotły fluidalne (CFB), obydwa działające w warunkach ciśnienia 

atmosferycznego.  

Spalanie fluidalne (FBC) jest szczególnie efektywną i korzystną ze emisyjnego punktu widzenia 

techniką spalania. W trakcie procesu paliwa są spalane w strumieniu powietrza skierowanym 

ku górze. W wyniku tego paliwo stale unosi się w strumieniu powietrza, tworząc wraz 

z powietrzem turbulentną mieszankę gazów i cząstek stałych (tzw. złoże fluidalne). Procesy 

fluidyzacyjne odpadów zwiększają efektywność i szybkość reakcji chemicznych i transfer 

ciepła. Spalanie fluidalne zostało stworzone m.in. w celu takiego opanowania emisji substancji 

szkodliwych, by można było zrezygnować z drogich aparatów (mokrej) instalacji oczyszczania 

spalin jak płuczki wieżowe (scrubbery). 

W odniesieniu do zainstalowanej mocy, większy udział na rynku posiadają cyrkulacyjne kotły 

fluidalne (CFB), co jest częściowo spowodowane tym, że kotły atmosferyczne (FBC) są od nich 

większe. Natomiast kotły propagacyjne (BFB) są głównie używane w mniejszych 

elektrociepłowniach w bezpośrednich systemach grzewczych lub mają zastosowanie 

przemysłowe.  

Inną technologią atmosferyczną do wytwarzania energii (FBC) jest fluidalna technologia 

ciśnieniowa (PFBC) (w cyklu połączonym).  

Technologia ciśnieniowa (PFBC) była rozwijana w latach 80-tych, kiedy wyprodukowano kilka 

fluidalnych kotłów ciśnieniowych, ale rozwój tej technologii został w mniejszym lub większym 

stopniu zatrzymany, częściowo z powodu problemów eksploatacyjnych (np. kwestie 

materiałowe powierzchni wymiany ciepła oraz problemy z wysoką temperaturą oczyszczania 

spalin).  

Wsad do procesu spalania odpadów na złożu fluidalnym stanowią odpady po wstępnym 

przetworzeniu i rozdrobnieniu.  

Realizacja instalacji do termicznego przekształcania opartej na technologii spalania na złożu 

fluidalnym wymagałaby zatem doposażenia regionalnych instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w urządzenia do 

rozdrabniania. 

Instalacja do termicznego przekształcania na złożu fluidalnym składa się z następujących 

elementów: 

− hala rozładunku i magazynowania wsadu; 

− piec fluidalny; 

− kocioł do odzysku ciepła; 

− instalacja do oczyszczania spalin w technologii półsuschej; 

− instalacja do odbierania frakcji pozostałości niepalnych; 

− instalacja usuwania popiołów lotnych; 

− instalacja oczyszczania ścieków technologicznych; 

− aparatura do ciągłego pomiaru emisji do atmosfery;  
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− komin wylotowy spalin, wyposażony w króćce pomiarowe. 

Wymienione powyżej elementy tworzą kompletny ciąg technologiczny, umożliwiający 

skuteczne prowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów, oczyszczania gazów 

odlotowych oraz bieżącej kontroli parametrów pracy spalarni i poziomu emisji z instalacji do 

powietrza atmosferycznego. 

Schemat instalacji przedstawiony jest na poniższym rysunku: 

Rysunek 28 Schemat przykładowej instalacji do termicznego przekształcania odpadów w technologii spalania na złożu 
fluidalnym 

 
źródło: POSCO E&C 

Legenda: 

1. Sterownia 

2. Strefa rozładunku odpadów 

3. Bunkier 

4. Suwnica załadunkowa 

5. Lej załadunkowy 

6. Rozdrabniarka 

7. Przenośnik podający 

8. Piec fluidalny 

9. Kocioł odzyskowy 

10. Reaktor do półsuchego oczyszczania spalin 

11. Instalacja odpylania spalin 

12. Reaktor katalityczny SCR 

13. Wentylator wyciągowy 

14. Komin 

15. Wentylator powietrza procesowego 

16. Instalacja oczyszczania ścieków poprocesowych 

17. Odprowadzenie frakcji niepalnych 
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18. Przenośnik frakcji niepalnych 

19. Przenośnik popiołów lotnych 

 

Przyjmowanie odpadów 

Przyjmowanie odpadów następować będzie w hali rozładunkowej, gdzie rozładowywane będą 

pojazdy dostarczające odpady z poszczególnych instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady rozładowywane w hali 

rozładunkowej magazynowane będą czasowo w bunkrze do czasowego gromadzenia 

odpadów przed ich termicznym przekształceniem. Odpady zgromadzone w bunkrze mieszane 

będą chwytakiem w celu ich homogenizacji, tym samym chwytakiem będą podawane do 

nadawy pieca fluidalnego. W bunkrze panować będzie lekkie podciśnienie wytwarzane przez 

wentylator nadmuchowy, podający powietrze z hali bunkra do pieca. Podciśnienie to 

zapewniać będzie, że odory nie będą przedostawać się do atmosfery. 

Rozdrabnianie odpadów – opcja  

Odpady skierowywane do termicznego przekształcenia w piecu fluidalnym muszą być 

rozdrobnione, najlepiej do optymalnego uziarnienia wynoszącego pomiędzy 30 a 120 mm. 

Należy rozważyć opcjonalnie wykonanie instalacji rozdrabniającej odpady dostarczane 

z poszczególnych instalacji do przetwarzania odpadów jako elementu składowego instalacji 

termicznej, jednakże ze względu na znaczne koszty aplikacji tego elementu instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów, zaleca się rozdrabnianie odpadów w poszczególnych 

instalacjach i przyjmowanie do przekształcania wyłącznie odpadów rozdrobnionych.  

Spalanie odpadów w piecu fluidalnym 

Piec do spalania w złożu fluidalnym składa się z cylindrycznej komory paleniskowej, ustawionej 

pionowo. W dnie komory znajdują się dysze, przez które doprowadzane jest powietrze 

niezbędne do procesu spalania. W niższej części pieca znajdują się pokłady materiału 

obojętnego (np. piasku lub popiołu). Odpady przeznaczone do spalania są w sposób ciągły 

dostarczane do pokładu pasku fluidalnego z góry lub z boku pieca, za pomocą pompy lub 

przenośnika śrubowego. Uprzednio podgrzane powietrze zostaje wprowadzone do komory 

spalania poprzez dysze, formując złoże fluidalne z odpadów oraz piasku obecnego w komorze, 

aż do powstania zawiesiny gaz – ciało stałe. W trakcie procesu spalania fluidalnego 

rozdrobnionego paliwo (odpady) wprowadzone w stan fluidyzacji z materiałem inertnym, 

zostaje spalone w stosunkowo niskiej temperaturze, wynoszącej około 850°C. Długi czas 

obróbki termicznej, duże powierzchnie reakcji i dobry przepływ ciepła skutkują zadowalającym 

stopniem wypału (pozostała zawartość węgla < 0,5 % masy). Temperatura spalania znacznie 

poniżej poziomu tworzenia się termicznych tlenków azotu skutkuje stosunkowo niską 

produkcją NOx. Niska temperatura przebiegu procesu powoduje również, że metale ciężkie 

mniej chętnie wiążą się z popiołem. Mieszanie w złożu fluidalnym może powodować 

wchodzenie spalin w kontakt z substancją absorbującą siarkę, taką jak wapień czy dolomit. 

Pozwala to w dużym stopniu na wychwycenie przez sorbent wewnątrz kotła tlenków siarki. 
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Proces spalania w warstwie fluidalnej zachodzi przy dość znacznym współczynniku nadmiaru 

powietrza, wynoszącym ok. 2.  

Powietrze zasysane przez dmuchawę fluidyzacyjną pełniącą rolę wentylatora powietrza 

pierwotnego będzie dostarczane do pieca poprzez dysze dyspersyjne umiejscowione w dolnej 

części pieca. Powietrze zasysane przez wentylator powietrza wtórnego będzie dostarczane do 

wolnej przestrzeni umiejscowionej w części środkowej pieca. Powietrze wtórne jest 

wymagane do zakończenia procesu spalania. Powietrze do procesu spalania zasysane będzie 

z bunkra na odpady oraz hali rozładunkowej, co spowoduje istnienie podciśnienia w tych 

obiektach i zredukuje emisję odorów.   

Obydwa strumienie powietrza będą regulowane w sposób dynamiczny w celu spełnienia 

wymogu odnośnie zawartości tlenu w spalinach na wylocie z ekonomizera. Potencjalny 

oferent instalacji do termicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej w technologii pieca 

fluidalnego, firma POSCO E&C proponuje zastosowanie technologii opartej na 

doświadczeniach firmy DOOSAN Lentjes. 

Wykorzystanie ciepła w kotle 

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów na złożu fluidalnym wyposażona będzie 

w kocioł odzyskowy, do wykorzystania ciepła. Planuje się użycie kotła wodno-rurkowego, jak 

w przypadku instalacji do spalania rusztowego. 

Rysunek 29 Elementy instalacji do fluidalnego spalania odpadów z oczyszczania ścieków - Kraków 

 
Źródło :fot. M. Chełkowski 

Instalacja do oczyszczania spalin w technologii pół-suchej 

W skład spalin z instalacji wchodzą zarówno cząstki stałe, głównie pyły, jak i gazy. Instalacja do 

oczyszczania spalin składać się będzie z reaktora do oczyszczania spalin metodą pół-suchą. 

filtrów tkaninowych i reaktora katalitycznego SCR. 

Adsorber do oczyszczania spalin metodą pół-suchą (tzw. adsorber rozpyłowy) służy do 

usuwania takich składników zanieczyszczeń jak SO2, HCl, HF. W metodzie tej zawiesina, którą 

jest Ca(OH)2, rozpylana jest w strumieniu gorącego gazu jako czynnik neutralizujący, reagujący 
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z wymienionymi powyżej składnikami gazu ulegając krystalizacji, jako sole obojętne w stanie 

suchym. 

Zadaniem filtra tkaninowego będzie przede wszystkim usuwanie zanieczyszczeń typu 

cząstkowego takich jak pył oraz suchych produktów neutralizacji w adsorberze rozpyłowym. 

Pył zawiera głównie metale ciężkie w stanie lotnym, jak również duże ilości materii 

organicznej. Szczególnie duża jest zawartość dioksyn/furanów w pyle. Alternatywnie 

w miejsce filtra workowego zastosowany może być elektrofilr. 

W końcowym etapie oczyszczania odpylone spaliny będą poddawane oczyszczaniu 

końcowemu w selektywnym rektorze katalitycznym SCR, w którym nastąpi redukcja tlenków 

azotu. Metoda ta zapewnia najwyższy stopień usuwania tlenków azotu, przekraczający swą 

skutecznością 85%. Aby osiągnąć taki stopień usunięcia tlenków azotu, odpylone i oczyszczone 

uprzednio z domieszek kwaśnych spaliny należy doprowadzić do katalizatora, do którego 

dodaje się również metodą wtryskową mocznik i amoniak. Katalizator ten funkcjonuje 

w granicach temperatury spalin wynoszącej od 150 do 400°C. zastosowany zostanie reaktor 

wieżowy z katalizatorami wbudowanymi modułowo na różnych płaszczyznach wieży reaktora. 

Korpusy katalizatorów będą wyłożone materiałami mającymi działanie katalityczne, jak np. 

połączenie tytanu i wanadu lub tlenek wolframu. 

Rysunek 30 Elementy instalacji oczyszczania spalin stacji spalania odpadów z oczyszczania ścieków - Kraków 

 
Źródło: fot. M. Chełkowski 

Usuwanie frakcji niepalnych 

Frakcje niepalne usuwane ze złoża będą grawitacyjnie opadać na przenośnik instalacji do 

usuwania pozostałości niespalonych (popiołów). Popioły będą czasowo magazynowane w hali 

magazynowej lub kontenerach i wywożone przez wyspecjalizowane podmioty.  

Usuwanie popiołów 

Popioły lotne wyłapywane w filtrze workowym zawierające chlorki wapnia (CaCl2) oraz siarczki 

wapnia (CaSO4) są produktem reakcji chemicznej wodorotlenków wapnia Ca(OH)2. Popioły 

lotne zawierają również metale ciężkie. Popioły lotne będące stałą frakcją powstającą podczas 

procesu oczyszczania spalin w filtrach tkaninowych w sposób mechaniczny strząsane będą do 

instalacji do odbierania popiołów lotnych. Instalacja ta w sposób pneumatyczny 

transportować będzie zebrany popiół do silosów, z których popiół ten odbierany będzie przez 

specjalistyczne podmioty posiadające stosowane pozwolenia na gospodarowanie odpadami. 
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Popioły gromadzące się w kotle będą odbierane tą samą instalacją do transportu 

pneumatycznego popiołów i transportowane do silosów, z których odbierane będą przez 

wyspecjalizowane podmioty. 

W trakcie procesu projektowania należy rozważyć możliwość zaprojektowania własnej 

instalacji do unieszkodliwiania (zestalania) popiołów z procesu spalania i oczyszczania spalin. 

Porównując obecne rynkowe koszty przyjmowania do unieszkodliwienia popiołów lotnych 

z kosztami zestalenia tych odpadów, na dziś korzystniejsza wydaje się być opcja 

zagospodarowania popiołów przez podmioty zewnętrzne. 

Opcjonalnie – instalacja do podczyszczania / oczyszczania ścieków technologicznych 

W instalacjach do termicznego przekształcania odpadów powstają niewielkie ilości ścieków, 

których ilość nie przekracza kilku m3 na każdy Mg przekształconych odpadów. W skład 

strumienia ścieków wchodzą ścieki sanitarne, technologiczne, z gaszenia żużla, z uzdatniania 

wody kotłowej oraz ścieki opadowe. Ścieki sanitarne pochodzące z działalności socjalno-

bytowej wprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Ścieki technologiczne pochodzić będą z 

procesów mycia urządzeń technologicznych, mycia pojazdów oraz utrzymania czystości na 

terenie Zakładu. Ścieki te, oprócz detergentów, zawierać mogą znaczne ilości zawiesin 

organicznych i nieorganicznych oraz rozpuszczone sole i produkty ropopochodne. W 

przypadku, kiedy wielkości ładunków zawartych w ściekach technologicznych przekraczać 

będą wartości dopuszczalne określone w warunkach przyłączeniowych, określonych przez 

gestora sieci kanalizacyjnej, należy przewidzieć możliwość realizacji podczyszczalni lub 

oczyszczalni ścieków technologicznych.  

Sterowanie i automatyka 

Linia technologiczna instalacji do termicznego przekształcania odpadów w technologii pieca 

fluidalnego  wyposażona będzie w aparaturę do ciągłego pomiaru emisji z instalacji do 

powietrza atmosferycznego. Aparatura ta w sposób ciągły będzie analizować, kontrolować 

i rejestrować poziom zanieczyszczeń w gazach wylotowych. Działanie aparatury pomiarowej 

zgodne będzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie wymagań 

dotyczących prowadzenia pomiarów emisji oraz w zakresie standardów emisyjnych z instalacji.  

Cała linia technologiczna sterowana będzie przy użyciu instalacji sterowania i automatyki. 

Instalacja sterowania i automatyki skorelowana jest z aparaturą do ciągłego monitorowania 

emisji, co będzie umożliwiało dostosowanie warunków pracy instalacji do aktualnych 

uwarunkowań emisyjnych i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

Cały cykl termicznego przekształcania odpadów będzie przebiegał automatycznie. 

Odprowadzenie spalin 

Spaliny oczyszczone z procesu termicznego przekształcania odpadów odprowadzane będą do 

atmosfery poprzez wentylator wyciągowy skierowujący je do komina i komin. Wentylator 

wyciągowy zapewnia powstawanie podciśnienia w instalacji oczyszczania spalin, co znacząco 

ogranicza możliwość emisji nieoczyszczonych spalin w przypadku wystąpienia nieszczelności 

w układzie oczyszczania spalin. Poprzez taką nieszczelność powietrze z otoczenia dostawać się 
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będzie do instalacji, a spaliny nie wydostaną się na zewnątrz. Końcowy element linii 

technologicznej do termicznego przekształcania odpadów stanowi dwupłaszczowy izolowany 

komin stalowy, wyposażony w króćce pomiarowe do poboru prób gazowych, ze stanowiskiem 

do wykonywania pomiarów emisji. 

Konfiguracja linii technologicznej 

Linia technologiczna do termicznego przekształcania odpadów pozostałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów po 

mechanicznym przetworzeniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, funkcjonująca 

w technologii pieca fluidalnego, złożona będzie z jednego ciągu technologicznego dla spalania 

odpadów oraz dla oczyszczania spalin i jednego komina. Wydajność linii technologicznej 

wynosić będzie 30 000 Mg rocznie. 

Rozważać można również 1 linię technologiczną o większej wydajności w przypadku podjęcia 

decyzji o realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów mającej przetwarzać 

odpady z innych powiatów (suskiego, limanowskiego, myślenickiego). Instalacja ta mogłaby 

docelowo posiadać wydajność rzędu 100 tys. Mg na rok. 

7.1.4 Spalanie odpadów w technologii zgazowania z wytapianiem 

Zgazowanie odpadów jest metodą ich termicznego przekształcania przy udziale utleniacza, 

który występuje w stanie podstechiometrycznym. Zgazowanie to proces częściowego spalania 

substancji organicznych w celu produkcji gazów syntetycznych, które mogą być 

wykorzystywane jako surowiec (w procesach przekształcających) lub jako paliwo. Procesowi 

zgazowania towarzyszy najczęściej wylotowe spalanie gazu wytworzonego podczas procesu 

technologicznego.  

W procesie wytapiania ze zgazowaniem odpady w pierwszej kolejności poddawane są 

procesowi destrukcji termicznej w reaktorze do wytapiania i odgazowania. W wyniku tego 

procesu wytwarzane są palny gaz syntetyczny oraz żużel i metale. 

Z kolei wytworzony gaz palny kierowany jest do komory spalania, w której zostaje spalony 

w celu wytworzenia energii.  

Instalacja do wytapiania i zgazowania składa się z następujących elementów: 

− strefa rozładunkowa z bunkrem; 

− reaktor do zgazowania; 

− piec do spalania gazu; 

− kocioł do odzysku energii; 

− ekonomizer; 

− instalacja do pół-suchego oczyszczania spalin; 

− komin. 



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 85 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

Rysunek 31 Schemat blokowy instalacji zgazowania 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przyjmowanie odpadów 

Przyjmowanie odpadów następować będzie w hali rozładunkowej, gdzie rozładowywane będą 

pojazdy dostarczające odpady z poszczególnych instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady rozładowywane w hali 

rozładunkowej magazynowane będą czasowo w bunkrze do czasowego gromadzenia 

odpadów przed ich termicznym przekształceniem. Odpady zgromadzone w bunkrze mieszane 

będą chwytakiem w celu ich homogenizacji, tym samym chwytakiem będą podawane do 

nadawy reaktora do zgazowania i wytapiania odpadów. W bunkrze panować będzie lekkie 

podciśnienie wytwarzane przez wentylator nadmuchowy, podający powietrze z hali bunkra do 

reaktora. Podciśnienie to zapewniać będzie, że odory nie będą przedostawać się do atmosfery. 

Funkcję reaktora pełnić mogą różne rodzaje pieców. 

Zgazowanie i wytapianie 

Proces zgazowania i wytapiania zachodzić będzie w reaktorze. Zgazowanie i wytapianie 

w planowanej instalacji prowadzone będzie w piecu walcowym, umożliwiającym 

przekształcanie naraz różnego typu odpadów. Technologia zgazowania jest stosowana do 

unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych oraz do odpadów takich jak osady ściekowe, 

odpady kliniczne, popioły paleniskowe. Metoda ta pozwala podczas jednego procesu zarówno 

na odzysk energii jak i na odzysk materiałów. Emisja związków chemicznych z tego typu 

instalacji jest niska. Szczególnie niska jest emisja chlorowodorów i dwutlenków siarki dzięki 

reakcji odsiarczania wapienia w generatorze gazu. Emisja z komina jest znacznie niższa niż 

przewidują przepisy europejskie. 

W reaktorze oraz rozdrobnione odpady zostaną poddane w górnej części pieca wysuszeniu 

oraz podgrzaniu, a w jego środkowym segmencie procesowi dekompozycji fizykochemicznej, 

w temperaturze pomiędzy 400 a 1000°C, w atmosferze z podstechiometryczną ilością tlenu 
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lub innego utleniacza. W trakcie dekompozycji wydziela się między innymi palny gaz 

syntetyczny oraz powstają pozostałości stałe procesu termicznego przekształcania: metale 

i stopiony żużel. Proces wytapiania zachodzi w zakresie temperatur pomiędzy 1000 a 1800°C. 

Należy podkreślić, że emisja związków chemicznych z tego typu instalacji jest niska. 

Szczególnie niska jest emisja chlorowodorów i dwutlenków siarki dzięki reakcji odsiarczania 

dzięki dodawaniu wapienia do reaktora – generatora gazu. Emisja z komina jest znacznie niższa 

niż przewidują przepisy europejskie. Dzięki wysokiej temperaturze zgazowania, toksyczne 

metale ciężkie, takie jak ołów i cynk przechodzą w generatorze gazu w stan lotny a następnie 

są usuwane w postaci popiołów lotnych. Dlatego powstały żużel i metale zawierają niewielką 

ilość ciężkich metali toksycznych i w związku z tym być poddane całkowitemu recyklingowi 

oraz mogą z nich powstać bez konieczności dodatkowej obróbki różne rodzaje kruszyw 

syntetycznych oraz materiały budowlane. 

Odbieranie stałych pozostałości po spalaniu 

Stałe pozostałości po spalaniu w technologii zgazowania stanowią metale żelazne, metale 

nieżelazne oraz wytopiony żużel. Mieszanina tych pozostałości usuwane jest bezpośrednio z 

reaktora poprzez płuczkę żużla, rozdrabniacz i system separatorów: metali żelaznych 

i separator prądów wirowych umożliwiający wydzielenie metali nieżelaznych niewydzielonych 

na separatorze elektromagnetycznym.  

Termiczne przetwarzanie gazu syntetycznego i odzysk energii cieplnej 

Termiczne przekształcanie gazu syntetycznego następuje w piecu opalanym tym gazem – 

komorze spalania gazu. Piec przystosowany jest do spalania różnych rodzajów gazu, tak, aby 

w przypadku rozruchu instalacji możliwe było inicjowanie procesu wytwarzania energii 

cieplnej z użyciem gazu ziemnego lub gazu płynnego. 

Energia wytworzona przy spalaniu gazu syntetycznego wykorzystywania jest do wytwarzania 

energii cieplnej, która również może zostać przekształcona w energię elektryczną. 

Odzysk energii cieplnej wytworzonej podczas spalania gazu syntetycznego następować będzie 

w kotle wodnorurkowym, o zasadzie działania tożsamej z rozwiązaniami opisanymi dla 

spalarni działającej na bazie technologii spalania rusztowego oraz spalania na złożu fluidalnym. 

Oczyszczanie gazów spalinowych 

Oczyszczanie gazów spalinowych odbywać się będzie w instalacji do oczyszczania spalin 

w technologii pół-suchej, tożsamej z rozwiązaniami opisanymi w ramach instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów funkcjonującej w technologii spalania rusztowego oraz 

w technologii spalania odpadów na złożu fluidalnym.  

Usuwanie popiołów 

Usuwanie popiołów odbywać się będzie w technologii tożsamej z rozwiązaniami opisanymi 

w ramach instalacji do termicznego przekształcania odpadów funkcjonującej w technologii 

spalania rusztowego oraz w technologii spalania odpadów na złożu fluidalnym. 
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Sterowanie i automatyka 

Linia technologiczna instalacji do termicznego przekształcania odpadów w technologii 

zgazowania odpadów  wyposażona będzie w aparaturę do ciągłego pomiaru emisji z instalacji 

do powietrza atmosferycznego. Aparatura ta w sposób ciągły będzie analizować, kontrolować 

i rejestrować poziom zanieczyszczeń w gazach wylotowych. Działanie aparatury pomiarowej 

zgodne będzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie wymagań 

dotyczących prowadzenia pomiarów emisji oraz w zakresie standardów emisyjnych z instalacji.  

Cała linia technologiczna sterowana będzie przy użyciu instalacji sterowania i automatyki. 

Instalacja sterowania i automatyki skorelowana jest z aparaturą do ciągłego monitorowania 

emisji, co będzie umożliwiało dostosowanie warunków pracy instalacji do aktualnych 

uwarunkowań emisyjnych i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

Cały cykl termicznego przekształcania odpadów będzie przebiegał automatycznie. 

Odprowadzenie spalin 

Spaliny oczyszczone z procesu termicznego przekształcania odpadów odprowadzane będą do 

atmosfery poprzez wentylator wyciągowy skierowujący je do komina i komin. Wentylator 

wyciągowy zapewnia powstawanie podciśnienia w instalacji oczyszczania spalin, co znacząco 

ogranicza możliwość emisji nieoczyszczonych spalin w przypadku wystąpienia nieszczelności 

w układzie oczyszczania spalin. Poprzez taką nieszczelność powietrze z otoczenia dostawać się 

będzie do instalacji, a spaliny nie wydostaną się na zewnątrz. Końcowy element linii 

technologicznej do termicznego przekształcania odpadów stanowi dwupłaszczowy izolowany 

komin stalowy, wyposażony w króćce pomiarowe do poboru prób gazowych, ze stanowiskiem 

do wykonywania pomiarów emisji. 

Konfiguracja linii technologicznej 

Linia technologiczna do termicznego przekształcania odpadów pozostałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów po 

mechanicznym przetworzeniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, funkcjonująca w 

technologii zgazowania odpadów, złożona będzie z jednego ciągu technologicznego dla 

spalania odpadów oraz dla oczyszczania spalin i jednego komina. Wydajność linii 

technologicznej wynosić będzie 30 000 Mg rocznie. 

Rozważać można również 1 linię technologiczną o większej wydajności w przypadku podjęcia 

decyzji o realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów mającej przetwarzać 

odpady z innych powiatów (suskiego, limanowskiego, myślenickiego). Instalacja ta mogłaby 

docelowo posiadać wydajność rzędu 100 tys. Mg na rok. 

7.2 Porównanie analizowanych opcji technologicznych 

W celu zaproponowania wyboru właściwej i optymalnej z punktu widzenia wymagań 

Inwestora instalacji do termicznego przekształcania odpadów stanowiących pozostałość 

z procesów mechaniczno-biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych 
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oraz mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki dokonano 

analizy zalet i wad poszczególnych rozwiązań technologicznych.  

W poniższej tabeli przedstawione zostały zalety i wady każdej z analizowanych opcji 

technologicznych. 

Tabela 51 Porównanie poszczególnych rozwiązań technologicznych - wady i zalety 

Technologia Zalety Wady 

Spalanie rusztowe • dojrzała, sprawdzona i szeroko 
stosowana technologia; 

• odzysk energii na wysokim 
poziomie do 85%, przy pracy 
instalacji w trybie skojarzonym z 
produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej CHP (Combined Heat 
and Power); 

• możliwość termicznego 
przekształcania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz 
energetycznej frakcji odpadów 
RDF; 

• redukcja od 20 do 30 % 
początkowej masy odpadów; 

• redukcja do około 10% 
początkowej objętości; 

• odzysk metali; 

• powstający żużel nie jest 
odpadem niebezpiecznym i po 
waloryzacji może być użyty jako 
materiał budowlany; 

• wysokie koszty 
inwestycyjne; 

• odpady z procesu 
oczyszczania spalin, 

• duże ilości stałych 
pozostałości 
poprocesowych, 

• problemy z akceptacją 
przez społeczności lokalne, 

Spalanie w piecu 

obrotowym 

• relatywnie niższe koszty 
realizacyjne w porównaniu z 
innymi technologiami; 

• małe zapotrzebowanie na 
teren; 

• modułowość instalacji 
powiązana z łatwą możliwością 
rozbudowy; 

• jedyna z badanych instalacji 
wykonana jako wyposażona w 
dwie linie do spalania odpadów 
i oczyszczania spalin; 

• zapewnienie dobrego 
wymieszania odpadów; 

• najkrótszy czas budowy. 

• wymaga sprawnych 
systemów odpylających; 

• wymaga  sprawnego 
oczyszczenie spalin; 

• technologia 
rozpowszechniona w 
Polsce wyłącznie w zakresie 
przekształcania odpadów 
przemysłowych i 
niebezpiecznych, małe 
wydajności. 

Spalanie na złożu 

fluidalnym 

• mniejsza wrażliwość na wahania 
wartości opałowej odpadów 
oraz możliwość spalania 
szlamów lub osadów 
ściekowych, 

• małe zapotrzebowania na 
redukcję NOx ze względu niską 
produkcję (termicznych) 

• niższa moc przerobowa 
tego procesu w 
porównaniu z innymi, 

• możliwość wystąpienia 
erozji w komorze spalania 
oraz dopalania w związku z 
dużą ilością materiału 
ściernego (piasek) w złożu 
fluidalnym, 
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Technologia Zalety Wady 

tlenków azotu w procesie 
spalania o stosunkowo niskich 
temperaturach (800 - 850°C). 

• dobry wypał pozostałości 
podprocesowych (zawartość 
węgla poniżej 0,5%) 

• W porównaniu z innymi 
technikami – niższe 
zapotrzebowanie na kapitał 

• w mniejszym stopniu 
związanie metali ciężkich w 
popiołach 

• mniejsze doświadczenie 
realizacji wielkotechnicznej 
w porównaniu z innymi 
technikami 

Zgazowanie • wytworzony gaz syntetyczny 
może być magazynowany do 
późniejszego użytku, 

• mała wymywalność metali 
ciężkich (w szczególności 
chromu, miedzi i niklu) z żużla w 
porównaniu do innych 
procesów termicznego 
przekształcania, 

• mała wymywalność metali 
ciężkich z żużla (chrom, kadm 
nikiel), który poddawany jest 
wysokotemperaturowemu 
zeszkliwieniu, 

• produkcja gazu o wartości 
opałowej 5 MJ/mn3 (wtrysk 
powietrza) lub 10 MJ/mn3 
(wtrysk tlenu), który może być 
spalany w kompaktowej 
komorze paleniskowej z krótkim 
czasem przebywania, w 
rezultacie czego powstaje mała 
emisja do powietrza. Wymaga 
to przeczyszczenia gazu w 
płuczce lub inną skuteczną 
metodą. Gaz nadaje się do 
spalania w silnikach, 

• mniejszy strumień spalin niż w 
klasycznym spalaniu przekłada 
się na niższa emisję do 
powietrza, 

• proces dobrze przystosowany 
do unieszkodliwiania różnego 
rodzaju odpadów 

• bardzo niska efektywność 
odzysku energii, 

• odpady muszą być 
przygotowane przed 
podaniem ich do jednostki 
zgazowującej, aby 
zabezpieczyć się przed 
blokowaniem urządzenia 
podającego odpady oraz 
systemu transportowego, 

• gaz syntetyczny zawiera 
śladowe ilości smoły oraz 
toksyczne i rakotwórcze 
cząstki, które mogą 
zanieczyszczać wodę 
wykorzystywaną do jego 
oczyszczania, 

• spalanie gazu 
syntetycznego piecu 
powoduje emisję NOx, 

• wysoki koszt inwestycyjny i 
operacyjny, 

• garstka działających 
instalacji nie będących w 
fazie pilotażowej, 

Źródło: opracowanie własne 

Oprócz wymienionych powyżej zalet i wad poszczególnych rodzajów rozwiązań techniczno – 

technologicznych dokonano również analizy parametrów charakterystycznych dla każdego 

rodzaju instalacji do termicznego przekształcania odpadów, rozważanych w ramach 

niniejszego opracowania. 

Wyniki przeprowadzonej analizy zawarte zostały w poniższej tabeli. W tabeli tej 

przedstawiono punktację dla każdego badanego parametru, przyznając od 1 do 4 punktów, 
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gdzie wartość 1 przypisano dla najmniej korzystnego rozwiązania, wartość 4 dla 

najkorzystniejszego. 

Tabela 52 Wyniki analizy porównawczej rozpatrywanych opcji technologicznych 

Parametr Piec rusztowy Piec obrotowy Piec fluidalny Zgazowanie 

Przydatność do 
spalania RDF 

4 4 4 4 

Możliwość 
przetwarzania 
innych odpadów 

3 3 4 4 

Ilość stałych 
pozostałości z 
procesu  

3 3 3 4 

Ilość gazów 
spalinowych 

3 3 3 4 

Elastyczność 3 4 2 2 

Możliwość / łatwość 
rozbudowy 

3 4 2 1 

Koszt inwestycyjny 3 4 2 1 

Koszty 
eksploatacyjne 

2 4 3 1 

Zapotrzebowanie 
terenu 

1 4 3 2 

Stopień 
skomplikowania 
oczyszczania spalin 

3 2 3 4 

Szkodliwość 
pozostałości stałych 

3 2 3 4 

Konieczność 
przygotowania 
wsadu 

4 2 2 2 

Efektywność 
energetyczna 

3 2 4 1 

RAZEM 38 40 37 34 

Źródło: opracowanie własne 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy założeniu, iż paliwo dla planowanej instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów pozostałych pochodzących z procesów mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz z mechanicznego 

przetwarzania odpadów zbieranych w sposób selektywny, optymalnym rozwiązaniem będzie 

realizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów w technologii pieca obrotowego. 

Rozwiązanie to jako jedyne z badanych dysponuje dwiema niezależnymi liniami 

technologicznymi do spalania odpadów oraz do oczyszczania gazów spalinowych. 

Zalety tego rozwiązania stanowią: 

− przydatność do unieszkodliwiania odpadów wstępnie przetworzonych; 

− najniższy koszt inwestycyjny; 
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− łatwość prowadzenia procesu technologicznego; 

− największa elastyczność instalacji; 

− możliwość pracy jednej linii technologicznej w przypadku sezonowego występowania 

mniejszego strumienia odpadów; 

− możliwość prowadzenia napraw i konserwacji pojedynczej linii technologicznej, przy 

możliwości funkcjonowania drugiej z linii technologicznych. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz rekomenduje się wybór instalacji opartej na 

technologii pieca obrotowego, jako drugą z opcji rekomenduje się realizację inwestycji 

w technologii rusztowej. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o możliwości spalania 

zmieszanych odpadów komunalnych i/lub realizacji inwestycji o większej przepustowości, 

realizowanej z innymi samorządami (np. dodatkowo gminy powiatów suskiego, myślenickiego 

i limanowskiego), sugeruje się realizację inwestycji w technologii rusztowej. 

Należy podkreślić, iż większa ilość odpadów poddawanych termicznemu przekształcaniu 

w planowanej instalacji zwiększy efektywność prowadzenia procesów unieszkodliwiania 

odpadów z odzyskiem energii zmniejszając w ten sposób jednostkowy koszt 

zagospodarowania 1Mg odpadów komunalnych. Największą efektywność zapewniają 

instalacje do termicznego przekształcania odpadów o mocy przerobowej przekraczającej 

100 000 Mg rocznie. 

Ze względu na fakt, iż dostępne środki inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko najprawdopodobniej nie będą już w kolejnej perspektywie 2021-

2027 dostępne na inwestycje z zakresu termicznego przekształcania odpadów, wskazane 

będzie zrealizowanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy 

wskazać, że istnieją również krajowe podmioty branżowe i finansowe, mogące zaangażować 

się w realizację takiego projektu. 

7.3 Efektywność energetyczna instalacji termicznego przekształcania odpadów 

Instalacja odzysku energii zaprojektowana będzie jako kogeneracyjny układ kolektorowy, 

z turbiną parową pracującą w układzie upustowo-kondensacyjnym. Wyprowadzenie energii 

elektrycznej nastąpi siecią elektryczną o napięciu 15 kV. 

Wyprodukowane ciepło będzie odbierane do sieci ciepłowniczej, zarówno latem jak i zimą, 

jednakże zakłada się, że zimą odbiór energii cieplnej będzie bardziej intensywny. 

Zastosowana technologia będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania i przekazania do 

wykorzystania na zewnątrz energii odzyskanej ze spalania odpadów. 

Biorąc pod uwagę planowane do termicznego przekształcania odpady stanowiące pozostałość 

po mechanicznym przekształcaniu odpadów zbieranych w sposób selektywny, zarówno tzw. 

„frakcji resztkowej”, jak i trudnozbywalnych bądź niezbywalnych frakcji tworzyw sztucznych 

oraz odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z doświadczeniami krajowymi 

i międzynarodowymi, przyjęto uśrednioną wartość opałową odpadów stanowiących paliwo 

w planowanej instalacji na 14 MJ/kg. 



Gminy Powiatów 
Nowotarskiego I Tatrzańskiego 

ANALIZA FINANSOWO-LOGISTYCZNA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODHALU – TOM 2 

STRONA 92 

 

Wydanie 3 | październik 2019  

   

Na tej podstawie ustalono moc cieplną kotła wynoszącą ok. 15 MW dla wariantu o wydajności 

30 000 Mg/rok, zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli:. 

Tabela 53 Ustalenie mocy cieplnej kotła dla wariantu o wydajności 30 000 Mg/rok, dla wysokosprawnej kogeneracji 

opis wielkość jednostka 

ilość odpadów przewidywanych do przekształcania 30 000 Mg 

wartość opałowa odpadów 14 MJ/kg 

energia zawarta w odpadach 420 000 000 MJ 

energia zawarta w odpadach 116 667 MWh 

ilość dni pracy instalacji w roku 325 dni 

ilość godzin pracy instalacji w roku 7 800 h 

moc cieplna kotła 14,96 MW 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach termiczne przekształcanie 

odpadów w spalarniach, których efektywność energetyczna jest większa, niż 0,65, kwalifikuje 

się do procesów odzysku R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka 

wytwarzania energii). 

Efektywność energetyczną instalacji do termicznego przekształcania odpadów oblicza się 

zgodnie z wzorem: 

𝐸𝐸 =  
( 𝐸𝑝 − (𝐸𝑓 + 𝐸𝑖)

(0,97 × (𝐸𝑤 + 𝐸𝑓)
 

gdzie: 

− EE – efektywność energetyczna, 

− Ep–oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna; 

oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej 

wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok), 

− Ef –  oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania 

paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok), 

− Ew – oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy 

zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok), 

− oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef (GJ/rok), 

− 0,97 – jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny 

i promieniowanie. 

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 

dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

W celu obliczenia współczynnika planowanej efektywności instalacji wzięto pod uwagę 

nominalne parametry energetyczne instalacji. Do obliczeń jako wartość Ep została przyjęta 
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energia elektryczna i cieplna wytwarzana przez planowaną instalację w ciągu roku. Wartość 

Ew przy zakładanej nominalnej wydajności zakładu 30 000 Mg/rok i wartości opałowej 

14 000 kJ/kg wynosi 420 000 GJ. 

Wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej przyjęto na poziomie zbliżonym do 

innych instalacji do termicznego przekształcania odpadów w kraju, przy uwzględnieniu 

standardowego wytwarzania energii z termicznego przekształcania odpadów w kogeneracji. 

Ponieważ wartości Ef i Ew na aktualnym poziomie prac są trudne do określenia i najbardziej 

wiarygodne wartości pochodziłyby z działającej już instalacji. Przy określaniu ich wartości 

posłużono się doświadczeniem dr inż. Dietera O. Reimanna, który opracował dla organizacji 

CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) reprezentującej  instalacje 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Europie, dokument pn. „Results of 

Specific Data for Energy, Efficiency Rates and Coefficients, Plant Efficiency factors and NCV of 

97 European W-t-E Plants and Determination of the Main Energy Results”. Przy wykorzystaniu 

tych przeliczników zostały obliczone wartości Ef i Ei. W tabeli poniżej zostały przedstawione 

dane wejściowe do obliczenia współczynnika efektywności dla instalacji pracującej 

z nominalnymi założeniami w kogeneracji. 

Tabela 54 Charakterystyka energetyczna instalacji o wydajności 30 000 Mg/rok 

opis MW MWh GJ 

Energia dostarczona z paliwem (Ew) 14,96 116 667 420 000 

Wyprodukowana energia elektryczna (Epe) 
 

26 833 96 600 

Wyprodukowana energia cieplna (Ept) 
 

36 167 130 200 

Wyprodukowana energia (Ep) 
 

109 550 394 380 

Energia importowana (Ei) 
 

2 917 10 500 

Energia do wspomagania procesu (Ef) 
 

1 167 4 200 

Efektywność   0,923   

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów o wydajności 

100 000 Mg/rok efekty energetyczne przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 55 Ustalenie mocy cieplnej kotła dla wariantu o wydajności 100 000 Mg/rok, dla wysokosprawnej kogeneracji 

opis wielkość jednostka 

ilość odpadów przewidywanych do przekształcania 100 000 Mg 

wartość opałowa odpadów 14 MJ/kg 

energia zawarta w odpadach 1 400 000 000 MJ 

energia zawarta w odpadach 388 889 MWh 

ilość dni pracy instalacji w roku 325 dni 

ilość godzin pracy instalacji w roku 7 800 h 

moc cieplna kotła 49,86 MW 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 56 Charakterystyka energetyczna instalacji o wydajności 30 000 Mg/rok 

opis MW MWh GJ 

Energia dostarczona z paliwem (Ew) 49,86 388 889 1 400 000 

Wyprodukowana energia elektryczna (Epe) 
 

89 444 322 000 

Wyprodukowana energia cieplna (Ept) 
 

120 556 434 000 

Wyprodukowana energia (Ep) 
 

365 167 1 314 600 

Energia importowana (Ei) 
 

9 722 35 000 

Energia do wspomagania procesu (Ef) 
 

3 889 14 000 

Efektywność   0,923   

 Źródło: opracowanie własne 

Dla obu scenariuszy wydajności instalacji do termicznego przekształcania odpadów należy 

zwrócić uwagę na znaczną ilość koniecznej do zagospodarowania, wytworzonej energii 

cieplnej, wynoszącą odpowiednio 130 000 GJ w opcji 30 000 Mg/rok i 434 000 GJ w opcji 

o wydajności rocznej 100 000 Mg.  
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8 Wnioski i zalecenia 

8.1 Wnioski 

1) Zmiany legislacyjne dokonane w ostatnim czasie w Polsce spowodowały istotny 

wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z powodów 

obiektywnych niezależnych od samorządów gminnych w obu powiatach – 

nowotarskim i tatrzańskim, w szczególności: 

a. z powodu wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska wynikającego z przyjęcia 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, (Dz. U. z 2017 

poz. 723), zrównującego wartość tzw. „opłaty marszałkowskiej” dla odpadów 

zmieszanych i wstępnie przetworzonych i znacząco podwyższających wysokość 

opłat za korzystanie ze środowiska w przedziałach czasowych 2018, 2019 

i 2020, 

b. z powodu zmiany sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

wynikającej z wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), wymuszającego 

zwiększenie ilości frakcji zbieranych w sposób selektywny dostarczanych do 

instalacji służących do przetwarzania odpadów. 

2) Dokonana analiza wskazuje, na sukcesywny wzrost ilości odpadów komunalnych 

przewidywanych do wytwarzania w kolejnych latach. Po pierwsze na terenie objętym 

projektem odnotowywana jest stała tendencja wzrostowa liczby mieszkańców, po 

drugie – stale wzrastają wskaźniki nagromadzenia odpadów. 

3) Do końca roku 2019 wszystkie gminy powinny osiągnąć wymagane prawem poziomy 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła. Dokonane analizy wskazują, iż po roku 2020 może wystąpić problem 

z osiąganiem właściwych poziomów recyklingu z powodu braku mocy przerobowych 

instalacji do recyklingu w skali całego kraju. Jednakże zmiana dokonana poprzez 

nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w lipcu 2019 r. daje 

nadzieję na zmianę sposobu liczenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi 

i ustalenia osiągniętego poziomu recyklingu odpadów komunalnych, co powinno 

ułatwić wszystkim gminom osiąganie wymaganych poziomów. 

4) Przeprowadzona analiza wskazuje, że ceny usług polegających na przetwarzaniu 

odpadów komunalnych będą w najbliższym czasie wzrastały. Wzrost tych cen 

spowodowany będzie przede wszystkim przez czynniki zewnętrzne, niezależne od gmin 

a wynikające przede wszystkim z wdrożonych zmian legislacyjnych. 

5) Analizy sporządzane przez IVW dla różnych instytucji wskazały, że wzrost wysokości 

opłaty za korzystanie ze środowiska („opłaty marszałkowskiej”) spowoduje w latach 

2017-2020 wzrost kosztów składowania odpadów poprocesowych oznaczonych 

kodem 19 12 12 o ponad 250%.  
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6) Ustalono, iż wzrost cen będzie następował mimo spadku prognozowanej  liczby 

ludności w miastach i prognozowanego spowolnienia wzrostu strumienia odpadów 

zebranych. Efekty tych spadków zostaną „skonsumowane” większą siłą czynników 

niezależnych od systemów gospodarki odpadami na obszarze analizowanych gmin, 

mimo, że spełniają już one wszystkie normy dotyczące redukcji odpadów ulegających 

biodegradacji, kierowanych do składowania. 

7) Analiza przedstawionych danych wskazuje, że w latach 2020-2025 nastąpi wzrost ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych na obszarze analizowanych 17 gmin wynoszący 

ponad 8,5% i wzrost kosztów gospodarowania odpadami wynoszący 32%. 

Skumulowana, prognozowana inflacja w tym okresie wyniesie 16,99%. 

8) Ustalono, że wzrost jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami (w zł/Mg) 

w okresie 2020-2025 będzie wyższy o ok. 4% od skumulowanego wskaźnika inflacji za 

ten okres. 

9) Najsilniej na wzrost tego kosztu wpłynie wzrost opłaty za umieszczanie odpadów na 

składowisku, a wpływ ten można osłabić, ale nie zlikwidować, dalszą redukcją 

strumienia odpadów zbieranych ogółem, dalszym wzrostem stopnia odzysku 

i recyklingu oraz dalszą redukcją strumienia odpadów do składowania. 

10) Zarówno analizy sporządzone przez IVW Polska, jak i doświadczenia krajowe wskazują, 

że zahamowanie tendencji wzrostowej cen przetwarzania odpadów w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest 

dzięki termicznemu przekształcaniu frakcji poprocesowej po procesach 

mechanicznych, oznaczonej kodem 19 12 12, pod warunkiem zbytu energii 

wytworzonej w procesie termicznym.  

11) Termiczne przekształcenie frakcji poprocesowej nie prowadzi do wytworzenia 

odpadów składowanych na składowisku, których składowanie podlega obowiązkowi 

uiszczenia wysokiej opłaty za korzystanie ze środowiska – tzw. opłaty marszałkowskiej. 

Produkty termicznego przekształcenia odpadów poprocesowych stanowią: 

łatwozbywalne energia elektryczna i energia cieplna – zastępujące energię 

produkowaną z paliw kopalnych oraz żużel, wykorzystywany do produkcji kruszyw 

syntetycznych, umożliwiający także oszczędność kopalin pierwotnych. Przychody ze 

sprzedaży tych produktów wpływają w sposób znaczący na efektywność finansową 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

12) Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych powinna obniżyć koszt jednostkowy 

gospodarowania odpadami komunalnymi (wyrażony w zł/Mg) o około 15%. Obniżka ta 

nastąpi jedynie w pozycji „zagospodarowanie odpadów” i nie będzie miała związku 

z kosztami odbierania i transportu. 

13) Termiczne wykorzystanie frakcji poprocesowych jest zgodne z zasadami gospodarki 

o obiegu zamkniętym, co znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie 

Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie przetwarzania odpadów w energię 

w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

14) Procesy przetwarzania odpadów w źródła energii mogą odegrać istotną rolę 

w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, o ile stosuje się unijną 
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hierarchię postępowania z odpadami jako zasadę przewodnią oraz o ile dokonywane 

wybory nie uniemożliwiają osiągania wyższych wskaźników w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, ich wykorzystywania i recyklingu. Jest to niezbędne w celu 

zapewnienia pełnego potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym – zarówno 

środowiskowego, jak i ekonomicznego oraz aby wzmocnić pozycję lidera jaką zajmuje 

Europa w sektorze zielonych technologii. Co więcej, wyłącznie przestrzeganie 

hierarchii postępowania z odpadami może zmaksymalizować – w kontekście produkcji 

energii z odpadów – wkład gospodarki o obiegu zamkniętym w dekarbonizację, 

zgodnie ze strategią unii energetycznej i z porozumieniem paryskim. 

15) W przyszłości należy w większym stopniu uwzględnić te procesy, które łączą w sobie 

recykling materiałów oraz odzyskiwanie energii. 

16) W opinii Konsultanta należy rozważyć realizację na terenie Podhala instalacji służącej 

termicznemu zagospodarowaniu wysokoenergetycznej frakcji poprocesowej 

powstającej w znacznych ilościach w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych 

w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja taka 

winna stanowić element systemu zaopatrzenia rejonu Miasta Nowy Targ w energię 

cieplną i elektryczną. 

17) Godna rozważenia jest również możliwość realizacji wspólnej instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów stanowiących pozostałość z przetwarzania odpadów 

komunalnych z innymi samorządami z sąsiadujących kolejnych powiatów – 

limanowskiego, myślenickiego i suskiego.  

18) Brak realizacji instalacji do termicznego przekształcania pozostałości po 

przetwarzaniu odpadów komunalnych będzie prowadził w perspektywie najbliższych 

lat do wzrostu kosztów gospodarki odpadami, mogących przewyższać koszty 

pokazane w prognozach przedstawionych w tym opracowaniu. Spowodowane to może 

być poprzez coraz szybsze wzrosty kosztów zagospodarowania frakcji palnej, 

obserwowane na polskim rynku. 

19) Biorąc pod uwagę rozwiązanie, w którym planowany do założenia wspólny podmiot 

zależny gmin – uczestników projektu miałby zajmować się odbieraniem odpadów od 

właścicieli nieruchomości, podmiot ten należy wyposażyć w teren bazy sprzętowo-

transportowej odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 

8.2 Zalecenia  

1) W opinii Konsultanta wskazane jest docelowe powołanie podmiotu, którego 

zadaniem będzie organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi 

wytwarzanymi na terenie gmin objętych Projektem – wszystkich gmin powiatu 

tatrzańskiego i znakomitej większości gmin powiatu nowotarskiego. 

2) Należy rozważyć rozwiązanie, w którym wspólny podmiot należący do gmin będzie 

w pierwszym okresie odpowiedzialny za kontraktowanie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na obszarze analizowanych 
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gmin w imieniu gmin – udziałowców. Wspólne kontraktowanie usług polegających na 

odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów na zasadzie swoistych „zakupów 

grupowych” zapewni gminom znacznie lepszą pozycję negocjacyjną przy organizacji 

i rozstrzyganiu przetargów. 

3) W przypadku kontynuowania prac nad rozwojem projektu spalarni odpadów mającej 

obsłużyć obszar analizowanych gmin zaleca się rozważenie realizacji spalarni o mocy 

przerobowej większej, niż wynikająca z aktualnego zapotrzebowania gmin. Należy 

bowiem podkreślić, iż większa ilość odpadów poddawanych termicznemu 

przekształcaniu w planowanej instalacji zwiększy efektywność prowadzenia procesów 

unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii zmniejszając w ten sposób 

jednostkowy koszt zagospodarowania 1Mg odpadów komunalnych. Największą 

efektywność zapewniają instalacje do termicznego przekształcania odpadów o mocy 

przerobowej przekraczającej 100 000 Mg rocznie. 

4) Zaleca się rozważenie realizacji projektu spalarni w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Ze względu na fakt, iż dostępne środki inwestycyjne w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko najprawdopodobniej nie będą już w kolejnej 

perspektywie 2021-2027 dostępne na inwestycje z zakresu termicznego 

przekształcania odpadów, wskazane będzie zrealizowanie inwestycji w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy wskazać, że istnieją również krajowe 

podmioty branżowe i finansowe, mogące zaangażować się w realizację takiego 

projektu. 

 

 

 


