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 Od początku istnienia człowieka jego działania prowadziły 
do powstawania śmieci, 

 Pierwsze wzmianki o unieszkodliwianiu zbędnych 
pozostałości  znajdują się w Biblii, 

 Do XIX wieku nie przywiązywano wagi do wyrzucania 
śmieci, powodowało to wiele chorób i masowych epidemii 
zwanych „zarazami morowymi”, 

 Na początku XX wieku w Anglii wydano pierwsze 
przepisy dotyczące sposobu prowadzenia wysypisk, 

 Wzrost wiedzy w tej dziedzinie przyczynił się do 
kontrolowanej działalności, zmiany nazwy „śmieci” na 
odpady i powstania nowej dziedziny nauki. 

 



Odpady komunalne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska 
oraz zdrowia, stąd niezbędne jest ich właściwe usuwanie i 
zagospodarowywanie - unieszkodliwianie.  

Głównymi składnikami odpadów powodującymi to zagrożenie są: 
• Substancje organiczne pochodzenia naturalnego (odpady spożywcze: roślinne i zwierzęce oraz 

odpady tzw. zielone), 
• Drobnoustroje chorobotwórcze - stanowią zagrożenie epidemiologiczne. 
• Odpady spożywcze stanowią pożywienie dla zwierząt, szczególnie gryzoni, ptactwa, insektów 

oraz robaków, które żerując na składowiskach odpadów roznoszą je często na znaczne 
odległości, powodując wtórne zanieczyszczenie środowiska oraz zakażenia drobnoustrojami 
chorobotwórczymi, 

• Odpady niebezpieczne do których zaliczyć można baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, środki owadobójcze i dezynfekcyjne , 

• Pozostałe składniki odpadów komunalnych takie jak np. tworzywa sztuczne, papier i tektura, 
materiały tekstylne, szkło i metale; stanowią wartościowe surowce wtórne. 

 



Odpady komunalne są mieszaniną bardzo wielu 
materiałów o zróżnicowanych właściwościach, 
występujących w różnych proporcjach w zależności 
od wielu czynników zarówno obiektywnych jak i 
subiektywnych.  

 
Technologie zagospodarowania - unieszkodliwiania odpadów 

wymagają dobrej znajomości właściwości surowców. Od 
nich między innymi zależy wybór tej czy innej metody 
postępowania.  
 



Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi 
polega na: 

• gromadzeniu odpadów w taki sposób, aby maksymalnie  
   umożliwić ich odzysk do gospodarczego wykorzystania, 
• gromadzeniu odpadów w wydzielonych i bezpiecznych  
   miejscach w pobliżu miejsca ich powstawania w  
   przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach, 
• odbiór odpadów z miejsca ich gromadzenia w miarę  
   rytmicznie do rejonowych instalacji zagospodarowania, 
• zagospodarowanie - unieszkodliwianie masy odpadów w  
   sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zasadami  
   sanitarnymi. 
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1963-1995 
odpady 
komunalne z 
miasta Elbląg 
składowano na 
wysypisku w 
Gronowie 
Górnym 

 

 
1998 
oddano do 
eksploatacji 
obiekt pod nazwa 
Zakład 
Utylizacji 
Odpadów 

 

 
1 października  2004  
przekształcono zakład 
budżetowy w spółkę prawa 
handlowego pod nazwą  
Zakład Utylizacji Odpadów 
sp. z o. o. w Elblągu 

 

 
 

1995 
rozpoczęto budowę 
składowiska odpadów 
w technologii kopca 
bioenergetycznego 

1 lipca 1999 
utworzono zakład 
budżetowy pod 
nazwą  
Zakład  Utylizacji 
Odpadów  w Elblągu 
 
 

29 czerwca 2009   Podpisanie  Umowę 
o dofinansowanie nr UDA-
POIS.02.01.00-00-008/09-00 Projektu „ 
Racjonalizacja gospodarki  
Odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów w 
Elbląg” . 

4 października 2013  
uroczyście  zakończono realizację 
projektu  „Racjonalizacja 
gospodarki  Odpadami 
komunalnymi i rekultywacja 
składowisk odpadów w Elbląg”  i 
rozpoczęto  eksploatację 
wszystkich instalacji.  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.  w Elblągu jako 
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
dla  Regionu Północnego Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
zgodnie z Uchwałą  Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego  z dnia 19 czerwca 2012 r.  w sprawie : wykonania Planu gospodarki 
odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016  prowadzi 
zagospodarowanie odpadów komunalnych dla następujących gmin: 
 Miasto Gmina Elbląg, 
 Gminy powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy,      

    Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, 
 Gminy powiatu braniewskiego: Miasto Braniewo, g. Braniewo, Frombork,     

     Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta 
 
 
  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.  w Elblągu 
przygotowując się do prowadzenia zagospodarowania 
odpadów komunalnych w latach 2009 – 2015 
zrealizował dwa projekty przy wsparciu Funduszu 
Spójności. 



RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA 

SKŁADOWISK ODPADÓW W ELBLĄGU 
 
 
 
 

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 

 
 

WWW.MRR.GOV.PL   
WWW.MOS.GOV.PL  
WWW.WFOSIGW.OLSZTYN.PL 



 Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki o wydajności do 
70 000Mg w skali roku składającą się z nawy nadawczej, rozrywarki 
worków, kabiny wstępnego sortowania, sita bębnowego pozwalającego na 
separację trzech frakcji  0-80 mm, 80-300 mm i powyżej 300 mm,  6 
separatorów opto-pneumtycznych, separatora balistycznego, 3 separatorów 
metali, kabiny sortowniczej umożliwiającej podczyszczanie i rozdział 
surowców wtórnych, prasy umożliwiającej belowanie poszczególnych 
rodzajów surowców wtórnych.  

 Sortownia szkła o wydajności około 3 Mg/h, instalacja umożliwia 
podczyszczanie i rozdział na kolory  stłuczki szklanej. 

 Kompostownię  o wydajności 38 000 Mg na rok w skład której wchodzi 10 
modułów kompostujących, 8 miejsc kompostujących fazy II, plac 
dojrzewania kompostu,   



 Plac gromadzenia i przerobu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych 
ze stosownym wyposażeniem technicznym, 

Magazyn odpadów niebezpiecznych, 
 Budynek administracyjnego, 
 Plac „Centrum Recyklingu”, 
 3 agregaty prądotwórcze wykorzystujące biogaz z zamkniętego kopca 

bioenergetycznego, 
 Infrastrukturę towarzyszącą  sortowni i kompostowni 



 

 

„Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji 
odpadów w ZUO Elbląg” 

 
 
 
 
 
 

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 

 
 



 Zadanie Nr 1   -  skierowanie  frakcji odpadów komunalnych  powyżej 
300 mm na separację automatyczną, 

 Zadanie Nr 2 – manualne doczyszczanie frakcji energetycznej 
przeznaczonej na produkcję paliwa alternatywnego, 

 Zadanie Nr 3 -  automatyczne doczyszczanie frakcji lekkiej na 
separatorze optopneumatycznym, 

  Zadanie Nr 4 – automatyczny rozdział frakcji  PET na kolory przy 
zastosowaniu  separatora optopneumatycznego,  

 Zadanie Nr 5 - wykonaniu by-passa frakcji 0-80 mm. 
 Zadanie Nr 6 – rozbudowa instalacji paliwa alternatywnego dla frakcji 

energetycznej. 



Powstała instalacja pozwala na osiągniecie zgodnie z 
przepisami prawa: 
Art. 3b. 1. (uoucip) Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 
2020 r.: 
1)poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

 
oraz planowe przez UE do roku 2030. 
 
 



76 taśmociągów 

    9 separatorów 
optopneumatycznych 

 9 wyspecjalizowanych urządzeń 
technologicznych 

3 kabiny sortownicze 

3 separatory metali 



ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 

Ok. 50.000 Mg –94% 



ODPADY PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PODDAWANE SĄ 
SEPARACJI NA SICIE BĘBNOWYM O OCZKACH 0-80 MM; 80 – 300 
MM ORAZ POWYŻEJ 300MM.  

 
 

 
 



Odpady poddawane są również separacji na separatorze balistycznym, 
który dzieli frakcję tworzyw sztucznych na trzy rodzaje lekką, średnią 
i ciężką  czyli folia, drobne opakowania, pety. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Separacja  odpadów odbywa się na 8 separatorach opto-pneumatycznych, 
które dzielą poszczególne rodzaje odpadów na papier, tworzywa sztuczne. 

 
 

 
 



odzysk – 19%  60% - 0-80mm 

RDF – 10% balast – 11 % 



PODZIAŁ ODPADÓW NA FRAKCJE   NA SORTOWNI Z ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TWORZYWA SZTUCZNE 

1.800 Mg – 3,5% 



PAPIER 

1.500 Mg  - 2,5% 



Podział odpadów na frakcje  na sortowni z odpadów selektywnie zbieranych. 



 
 

 CO MOŻNA NAZWAĆ PALIWEM 
ALTERNATYWNYM?  

 
PALIWO ALTERNATYWNE  - są to odpady palne, rozdrobnione,  powstałe w 
wyniku poddania procesowi sortowania odpadów komunalnych, które w wyniku 
przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji 
określonych w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.  
 
PALIWO ALTERNATYWNE - kod 19 12 10 (wg katalogu odpadów) - w całym 
procesie jest odpadem, ma różne nazwy w Europie (RDF, SRF – angielskie) (EBS, 
SBS – niemieckie), może być spalane w cementowniach i w energetyce, może być 
wsadem w spalarniach odpadów, ale też można  spalać w specjalnych spalarniach 
przystosowanych wyłącznie do spalania paliwa RDF. Nie może być natomiast 
stosowane przez indywidualnych odbiorców w gospodarce komunalnej.  
 
PALIWO ALTERNATYWNE - jest to paliwo o unormowanych właściwościach 
jakościowych (np. wartość opałowa, zawartość chloru, zawartość wilgoci, 
zawartość rtęci) wytworzone z odpadów komunalnych, wykorzystywane jako 
źródło energii w procesach spalania lub współspalania odpadów.  
 



PODSTAWĄ PALIWA JEST TWORZYWO SZTUCZNE W 
POSTACI:  
  PETÓW,  
 FOLII RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDE WSZYSTKIM 

TERMOKURCZLIWE, 
 PE, 
 PS, 
 PP, 
 ABS, 
 TWORZYWA TWARDE, 
ale może być również papier i karton – w minimalnych ilościach. 
 

 
CO ZAWIERA  PALIWO ALTERNATYWNE Z 
ODPADÓW KOMUNALNYCH. 



Doczyszczanie frakcji paliwa alternatywnego. 

 
 

 
 



Instalacja produkcji  paliwa  alternatywnego. 

 
 

 
 



Wyprodukowanie  paliwa  alternatywnego. 



Załadunek wyprodukowanego paliwa  alternatywnego do klienta. 

 
 

 
 



o wilgotność, 
o zawartość chloru, 
o ciepło spalania, 
o wartość opałowa. 
 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI PALIWA  
 
ZUO ELBLĄG przerabia – około 55 000 Mg odpadów 
komunalnych z tego uzyskujemy około 9 000 – 12 000 Mg paliwa 
alternatywnego. 
 

 

 PALIWO ALTERNATYWNE PODAWANE JEST 
BADANIOM. 



 
 

 spalanie w spalarniach odpadów komunalnych przystosowanych do 
współspalania paliwa alternatywnego -  brak obecnie instalacji, 

 spalanie w specjalnych obiektach energetycznych przystosowanych 
jedynie do spalania paliwa alternatywnego posiadających status spalarni 
odpadów – brak instalacji,  

 współspalanie w przemyśle cementowym będące zastąpieniem części 
paliwa kopalnego w 10 zakładach cementowych – produkcja paliwa i 
dostawy do Cementowni Ożarów lub Małogoszcz, 

 współspalanie w kotłach energetycznych – oferta współpracy z MPEC 
Spółka z o. o.   w Olsztynie, 

 poddanie paliwa procesowi pirolizy – podpisano list intencyjny 
współpracy przy instalacji doświadczalnej i dostawie partii paliwa . 

 

 
Gdzie można wykorzystać paliwo alternatywne:  



 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 

Marian Wojtkowski 
Dyrektor Spółki 
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 
ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg 
tel.  55 236-12-25  
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