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Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województ wie świętokrzyskim 
wraz z liczb ą mieszka ńców (wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Świętokrzyskiego 2016 - 2022) 



Prognozowane zmiany demograficzne na ternie województw a świętokrzyskiego
(wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 - 2022) 



Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w latach 201 6-2022 
(wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 - 2022) 



Zgodnie z WPGO dla Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2016 – 2022 zakłada się nieznaczny wzrost masy 

wytworzonych odpadów komunalnych zarówno w 
miastach jak i na wsiach. Wzrost będzie dotyczył także 

jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów          
z 316 kg/M w 2016 r. do 351 kg/M w 2022 r.



Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w latach 2016-2022 
(wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 - 2022) 



Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji             
w latach 2016-2022 (wg Planu Gospodarki Odpadami dl a Województwa 

Świętokrzyskiego 2016 - 2022) 



Powstaj ące odpady komunalne ulegaj ące biodegradacji zgodnie z 

założeniami WPGO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2022 

stanowiły w 2016 roku ok. 47% ogółu odpadów komunal nych wytwarzanych 

na terenie województwa. Masa tych odpadów, wytwarzana  na jednego 

mieszka ńca będzie wzrasta ć. Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji ze 149 kg/M przyj ęty w roku 2016 ma osi ągnąć 

warto ść 162 kg/M w roku 2022.



Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalny ch na terenie 
Województwa Świętokrzyskiego

(wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskie 2016 – 2022)



Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Rzędowie zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewó dztwa 

Świętokrzyskiego 2012-2018 został uwzgl ędniony jako Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), do kt órej trafi ą odpady 

wytwarzane w regionie 5 

w województwie świętokrzyskim.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podj ął Uchwał ę 

Nr. XLIV/791/14 w sprawie wykonania Planu gospodark i odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego któr ą ZGOK w Rzędowie staje si ę pełnoprawnym RIPOK.



W dniu 14 pa ździernika 2011 roku 
podpisano umow ę nr. POIS.02.01.00-00-010/09  

o dofinansowanie z FS projektu                  
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi  w 

Rzędowie gmina Tucz ępy” w ramach działania 
2.1 – Kompleksowe przedsi ęwzięcia z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi ze szczegółowym uwzgl ędnieniem 
odpadów niebezpiecznych

priorytetu II Gospodarka odpadami  i ochrona powier zchni 
ziemi

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Całkowity koszt realizacji Projektu – 56 629 217,31 zł
Wartość dofinansowania – 32 333 380,69 zł
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POWIAT BUSKI
● Gmina Nowy Korczyn

● Gmina Pacanów

● Gmina Solec – Zdrój

● Gmina Tuczępy

● Gmina Wiślica

POWIAT KAZIMIERSKI
● Gmina Bejsce

● Gmina Czarnocin

● Gmina Kazimierza Wielka

● Gmina Opatowiec

POWIAT KIELECKI
● Gmina Raków

POWIAT PIŃCZOWSKI
● Gmina Kije

● Gmina Pińczów

POWIAT STASZOWSKI
● Gmina Łubnice

● Gmina Oleśnica

● Gmina Połaniec

● Gmina Rytwiany

● Gmina Staszów

● gmina Szydłów

Gminy zaangażowane w  realizację projektu.



Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rz ędowie dnia 17 lipca 2014 r.
uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Od padów Komunalnych









Wydajno ść Zakładu w systemie jednozmianowym 

w ciągu roku:

� 30 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, 

� 20 000 Mg odpadów zebranych selektywnie,

� 2 500 Mg odpadów zielonych, 

� 2 300 Mg odpadów wielkogabarytowych. 

W przypadku zwiększenia strumienia odpadów trafiających do 

Zakładu zdolność przerobowa zakładu może wynosić ok. 60 000 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu roku.









W ostatnim czasie dosy ć głośno mówi si ę o Gospodarce 

obiegu zamkni ętego (GOZ, circular economy), czyli 

koncepcji, według której produkty, materiały i suro wce 

powinny pozostawa ć w gospodarce tak długo, jak jest to 

możliwe, a odpady – je żeli ju ż powstan ą – powinny by ć 

traktowane jako surowce wtórne, które mo żna podda ć 

recyklingowi, przetworzy ć i ponownie wykorzysta ć.



Wstępne uzgodnienia Parlamentu, Rady Europejskiej i Kom isji Europejskiej dotycz ące 
unijnego pakietu GOZ zakładaj ą:

� Zwiększenie poziomów recyklingu odpadów komunalnych i opakowań 

� Ujednolicenie metod obliczeniowych (w oparciu o dane wyjściowe)

� Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące selektywnego zbierania odpadów

� Minimalne wymogi dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
(pokrycie co najmniej 50% kosztów systemu zagospodarowania poszczególnych grup 
odpadów w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta)

� Obowiązek wdrożenia selektywnej zbiórki bioodpadów od 31.12.2023 r.

� Obowiązek wdrożenia selektywnej zbiórki tekstyliów i substancji niebezpiecznych od 2025 r.

� Od 01.01.2028 r. bioodpady poddane obróbce w zakładach MBP nie mogą być wliczane do 
poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Jedynie bioodpady z selektywnej zbiórki 
(i poddane recyklingowi organicznemu) można wliczać od 01.01.2028 r. do wskaźnika 
recyklingu odpadów komunalnych



Wdrażanie strategii i zało żeń gospodarki obiegu zamkni ętego 

skłoniły nas do podj ęcia prób maj ących na celu stworzenie 

innowacyjnej technologii umo żliwiaj ącej wytworzenie produktu 

i dalsze jego wykorzystanie.

Rozważamy równie ż zastosowanie potencjału energetycznego 

odpadów wydzielanych w procesach segregacji dla pot rzeb 

wdra żanych technologii i dla potrzeb własnych (np. ogrze wanie 

obiektów, wytwarzanie ciepłej wody u żytkowej)



Po przeprowadzeniu wst ępnych prób laboratoryjnych, doszli śmy 

do wniosku, że możliwe jest wypalanie kruszyw ceramicznych z 

użyciem niektórych rodzajów odpadów komunalnych, a ra czej 

pewnych strumieni powstaj ących przy ich przetwarzaniu i 

zagospodarowaniu tj.:

� 19 05 03 – Kompost nieodpowiadaj ący wymaganiom 

(nienadaj ący si ę do wykorzystania),

� 19 05 99 – Inne niewymienione odpady (stabilizat) 



Skąd pomysł na zagospodarowanie stabilizatu i kompostu ni eodpowiadaj ącego 
wymaganiom?

� Poszukiwanie surowców do recyklingu – mając na uwadze trudne do osiągnięcia
poziomy odzysku i recyklingu

� Perspektywa ponoszenia coraz to wyższych opłat za korzystanie ze środowiska -
opłata marszałkowska za składowanie 19 05 03 jak i 19 05 99 wynosi – 140 zł w
2018 r., 170 zł w 2019 r. 270 zł w 2020 r. i kolejnych latach

� Niewielkie szanse na spełnienie kryteriów do obniżenia opłaty za składowanie
stabilizatu - 19 05 99 o 75% w stosunku do stawki bazowej ze względu na
spełnienie nałożonych w rozporządzeniu wymogów:

� AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy
� Straty prażenia poniżej 35%
� Zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20% suchej masy



Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) [Mg]
Inne niewymienione odpady [Mg]

Razem
[Mg]

RIPOK: 19 05 03 19 05 99

Jańczyce 4482,5 5530,64 10013,14

Janik 0 17084,8 17084,8

Włoszczowa 51,83 4577,93 4629,76

Promnik 7753,9 20463,26 28217,16

Rzędów 3110,86 4036,97 7147,83

Końskie 1302,25 5967,95 7270,2

Razem 16701,34 57661,55 74362,89









Nazwa regionu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

RDF pre RDF 

potencjanla 

frakcja 

kaloryczna

Region 1
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

Janczyce 50  27-552 Baćkowice
3000 9600

Region 2
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 

1  27-415 Kunów
10000

Region 3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we 

Włoszczowie ul. Sienkiewicza 31 29-100 Włoszczowa RZZO Włoszczowa 

ul. Przedborska 29-100 Włoszczowa

3500 - 4000

Region 4
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Piekoszowska 390 

25-645 Kielce, RZZO Promnik 26-067 Strawczyn
11 000 12000* 23000

* kaloryczne 

niesprzedawalne frakcjie 

tworzyw 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40 28-142 

Tuczępy
3500 - 7000 3000 - 5000 10000 - 13000

Region 5
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. 

Łagiewnicka 25  28-100 Busko-Zdrój Dobrowoda  28-100 Busko-Zdrój
2000 2000

3000 mg/r osad z 

oczyszczalni w 18%

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie 

Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów                           

ul. Pocieszka 28-200 Staszów

Region 6
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łazienna 8, 26-

200 Końskie RZZO Końskie ul. Spacerowa, 26-200 Końskie
2400 6000 8400

Razem 16900 - 20400 66500 - 73000



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e-mail: bczerwiec@zgokrzedow.pl


