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Nowe zasady w spółkach komunalnych

Gdański sposób na odory

Samorządy stawiają  
na autobusy niskoemisyjne

Zapobiec niebezpiecznym 
efektom nowelizacji u.c.p.g.
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„zabetonowanych” miast – mogą służyć 
jako inspiracja w poszukiwaniu własnych 
rozwiązań.

Od wielu miesięcy trwają prace nad 
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Zakończenie prac 
związanych z przygotowaniem projektu 
noweli ustawowej było już kilka razy prze-
kładane. Z najnowszych doniesień wynika, 
że niebawem dokument powinien trafić do 
parlamentu, by jeszcze przed wakacjami 
zostać przyjęty. Jaki będzie ostateczny 
kształt nowych regulacji? Trudno wy-
rokować, ponieważ niektóre propozycje 
zapisów nadal budzą kontrowersje. Dotyczy 
to w szczególności kwestii związanych 
z ewentualnym obowiązkowym rozdzie-
laniem przetargów na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych oraz 

z zakazem ryczałtowego rozliczania tonażu. 
Obawy budzi także propozycja zniesienia 
regionalizacji dla instalacji przetwarzają-
cych odpady komunalne. Jak proponowane 
zmiany oceniają samorządowcy i branża?

Dla członków organów spółek komu-
nalnych ważne mogą okazać się zmiany 
zasad rezygnacji ze swych stanowisk. 
Zmian w przepisach dotyczących firm 
komunalnych jest sporo. Niestety, proble-
mów interpretacyjnych także nie brakuje.

Polskie miasta coraz odważniej stawia-
ją na transport niskoemisyjny. Poprawa 
jakości powietrza to tylko jeden z celów. 
Pytanie tylko, jakim kosztem? A może to 
po prostu się opłaca?

R ozwój i Środowisko ma dziś swą 
premierę. To nasze wspólne 
przedsięwzięcie ze Związkiem 
Miast Polskich, Towarzystwem 

Urbanistów Polskich oraz Instytutem Roz-
woju Miast i Regionów. Nowy kwartalnik 
poszerza naszą współpracę z samorządami 
terytorialnymi o niezmiernie istotną tema-
tykę zagospodarowania przestrzennego, 
przyczyniającego się do rozwoju miast 
i gmin w zgodzie ze środowiskiem. Grono 
autorów gwarantuje wysoki poziom mery-
toryczny, a konkretne przykłady – choćby 
te związane z gospodarką wodną i reten-
cjonowaniem wód czy też z problemami 

„Rozwój i Środowisko” to dla nas ważny projekt 
wydawniczy, poszerzający naszą współpracę 
z samorządami terytorialnymi o niezmiernie istotną 
problematykę zagospodarowania przestrzennego.
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Profesjonalne osuszanie, wentylacja i ogrzewanie

masterheaters.pl Branżowa sieć serwisowa     Części zamienne tel. 61 654 40 31

WIELOFUNKCYJNE

SKUTECZNE I WYDAJNE

MASTER DH 7160
osuszacz kondensacyjny  

41 l/24h

MASTER DH 44 
osuszacz adsorpcyjny  

25,7 l/24h 
osuszacz kondensacyjny 

78 l/24h
osuszacz podwieszany 

12 l/24h

AERIAL ASE 300 AERIAL AD 680AERIAL AD 110

MASTER BL 6800 MASTER BL 8800
dmuchawa 
3 900 m3/h

dmuchawa 
7 800 m3/h

nagrzewnica elektryczna  
22 kW

MASTER B 22
wentylatory przenośne 

do 13 200 m3/h

MASTER DF 20/ DF 30/ DF 36

osuszacz przemysłowy 
166 l/24h 

osuszacz kondensacyjny 
78 l/24h

AERIAL AD 780

nagrzewnica olejowa  
20 kW

MASTER BV 77

CYKL 
KONFERENCJI 
ZWIĄZANYCH 

Z GOSPODARKĄ 
ODPADAMI

23. KONFERENCJA   

KOMPLEKSOWA 
GOSPODARKA ODPADAMI  
3-5 września 2019 r., Lubań

Koordynator konferencji: Mateusz Dziurlikowski, tel.: +48 784 036 990, m.dziurlikowski@abrys.pl www.abrys.pl



14.05.2019, Kielce

I Forum Zielona Autostrada
Organizator: redakcja miesięcznika „Zieleń 
Miejska”, Targi Kielce
Info: 728-971-345;  
j.wieclawska@abrys.pl; www.abrys.pl

14-16.05.2019, Bydgoszcz

17. Konferencja „Postępowanie z odpadami 
medycznymi”
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-989; 784-036-990;  
e.ciza@abrys.pl; m.dziurlikowski@abrys.pl; 
www.abrys.pl

14-16.05.2019, Kielce

XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
Organizator: Targi Kielce
Info: 41/365-14-12; 797-339-452;  
barwicka.wioleta@targikielce.pl;  
www.targikielce.pl

15-17.05.2019, Iława

54. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast
Organizator: Krajowe Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast
Info: 696-819-247;  
forum@forum-dyrektorow.pl;  
www.forum-dyrektorow.pl

16.05.2019, Warszawa

3. Ogólnopolski Kongres Energetyki 
Obywatelskiej
Organizator: Związek Stowarzyszeń Polska 
Zielona Sieć
Info: 22/234-20-00; 502-709-497; 
sekretariat@wiecejnizenergia.pl;  
www.wiecejnizenergia.pl

18.05.2019, Elbląg

12. Elbląskie Dni Recyklingu
Organizator: Zakład Utylizacji Odpadów 
w Elblągu
Info: 55/236-12-25;  
www.zuoelblag.pl

21-23.05.2019, Bydgoszcz

XXVII Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 
WOD-KAN 2019
Organizator: Izba Gospodarcza  
„Wodociągi Polskie”
Info: 52/376-89-25; 52/376-89-26; 
j.kucharski@igwp.org.pl;  
biuro-wod-kan@igwp.org.pl;  
www.targi-wod-kan.pl

28-30.05.2019, Wrocław

12. Konferencja „Mechaniczne i biologiczne 
przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne 
Centrum Recyklingu”
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 61/655-81-21;  
k.kozma@abrys.pl;  
www.abrys.pl

28-31.05.2019, Kielce

23. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
Organizator: Targi Kielce
Info: 41/365-12-32; 606-447-410;  
dabrowska.agnieszka@targikielce.pl;  
www.targikielce.pl

6-7.06.2019, Katowice

IX Międzynarodowa Konferencja  
„Zieleń Miejska”
Organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Katowicach 
Info: 696-471-677, 509-100-025;  
konferencja@zielenkatowice.pl;  
magdalena.biela@zzm.katowice.pl; 
lech.marek@zzm.katowice.pl; 
www.zielenkatowice.pl

11-12.06.2019, Łódź

Smart City Expo Poland 2019
Organizator: Smartcityexpo.pl
Info: 22/242-84-81;  
biuro@smartcityexpo.pl;  
www.smartcityexpo.pl

11-14.06.2019, Tomaszowice

XVII Międzynarodowa Konferencja,  
Wystawa i Pokazy Technologii  
„Inżynieria Bezwykopowa”
Organizator: Wydawnictwo Inżynieria
Info: 536-487-138;  
biuro@inzynieria.com;  
konferencje.inzynieria.com/ib2019

12.06.2019, Chorzów

8. Forum Spalania Biomasy i Odpadów 
Organizator: CBE Polska
Info: 22/827-71-23;  
biuro@cbepolska.pl; www.cbepolska.pl

12-14.06.2019, Grudziądz

11. Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Ochrona i rekultywacja jezior”
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
i Techników Sanitarnych
Info: 56/662-90-70; 56/662-90-75;  
szkolenia.pzits@vp.pl;
www.ochronajezior.pl

12-14.06.2019, Krynica

6th International Conference „Renewable 
Energy Sources: engineering, technology, 
innovation”
Organizator: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Info: 12/662-46-43;  
oze-konferencja@ur.krakow.pl;  
www.renewenergy.pl

17-18.06.2019, Warszawa

IV Międzynarodowy Kongres  
ENVICON Water
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-987;  
j.labus@abrys.pl; www.abrys.pl

18.06.2019, Warszawa

Konferencja „Samodzielność Energetyczna 
Gmin”
Organizator: redakcja miesięcznika  
„Energia i Recykling”
Info: 539-549-451;  
d.szymanski@abrys.pl;  
www.samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl

26-27.06.2019, Warszawa 

23. Konferencja „Miasta w Internecie”
Organizator: Stowarzyszenie Miasta 
w Internecie
Info: 605-290-500; www.mwi.pl

2-3.07.2019, Racławice

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym – 
racjonalne gospodarowanie zasobami” 
Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN – Pracownia 
Badań Strategicznych
Info: 12/617-16-11;  
anowaczek@meeri.pl;  
www.konferencja-pan.pl

5-7.09.2019, Warszawa

27. Międzynarodowa Wystawa  
„Zieleń To Życie”
Organizator: Związek Szkółkarzy Polskich, 
Agencja Promocji Zieleni 
Info: 22/435-47-20, 22/435-47-21;  
kontakt@zielentozycie.pl;  
www.zielentozycie.pl

12.09.2019, Poznań

Konferencja „Gospodarowanie mieniem”
Organizator: redakcja miesięcznika  
„Przegląd Komunalny”
Info: 539-549-453;  
b.krawczyk@abrys.pl;  
www.gospodarowaniemieniem.abrys.pl
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

20 lat pełnej obsługi w kraju
8 marca br. minęła 20. rocznica powstania firmy GP Truck Trading, która aktualnie 

jest jedną z największych w kraju, najbardziej liczących się w branży, szybko 

rozwijającą się firmą rodzinną.

P rzedsiębiorstwo wyspecjalizowało 

się w budowie, sprzedaży i serwi-

sowaniu pojazdów komunalnych, 

takich jak śmieciarki i inny sprzęt dla 

firm komunalnych i wodociągowych (hakowce, 

bramowce, wywrotki, piaskarki, urządzenia 

dźwigowe, beczki asenizacyjne oraz pojazdy  

do udrażniania i czyszczenia kanalizacji).

Od kilku lat firma posiada wyłączność 

w sprzedaży i serwisowaniu zabudów firmy 

Farid, oferując swoim klientom pełną ich gamę: 

o pojemności od 4 do 30 m3. 

Oprócz typowych śmieciarek T1, które pełnią 

funkcję flagowego modelu, aktywnie wdrażane 

do sprzedaży są inne produkty tego włoskie-

go kontrahenta, m.in. specjalistyczne, coraz 

popularniejsze śmieciarki z zamontowanym 

urządzeniem dźwigowym, myjki do pojemników, 

a także zabudowy do obsługi odpadów typu „bio”.

Od stycznia 2020 roku wszystkie firmy obsłu-

gujące mieszkańców w kraju będą zobligowane 

do odbioru dwóch dodatkowych frakcji: odpadów 

typu „bio” oraz odpadów zielonych. 

Zdaniem właścicieli GP Truck Trading, model 

PN jest idealnym rozwiązaniem tego problemu, 

gdyż pozwala na odbiór nie tylko odpadów komu-

nalnych, ale również bioodpadów. Jest to możliwe 

dzięki szczelnej zabudowie jedno-, dwu- lub 

trzykomorowej, a dodatkowo wpływa na znaczne 

ograniczenie kosztów. Każdy pojazd modelu PN 

może odbierać jednocześnie 1, 2 lub 3 frakcje,  

przykładowo: mniejsza komora – bioodpady, 

większa – odpady zielone, a trzecia szkło.

Firma posiada również autoryzację pro-

ducenta pojazdów użytkowych marki Isuzu, 

a także oferuje wszelkie rodzaje napraw i usług 

serwisowych oraz produkcyjnych. Ponadto, 

dzięki przynależności do sieci Q Service Truck, 

zrzeszającej 77 najlepszych warsztatów w kra-

ju, GP Truck zapewnia swoim klientom pełną 

obsługę w całym kraju.

Sieć naszych handlowców dopełnia naszą 

strukturę organizacyjną oraz gwarantuje sys-

tematyczną sprzedaż i rozwój firmy. 

Zapraszamy do współpracy!

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY FARID W POLSCE

a śmieciarki Farid
a pojazdy komunalne
a serwis sprzętu komunalnego

GP TRUCK TRADING s.c.
ul. Sokołowska 61b

05-806 Sokołów k/W-wy

www.gptruck.pl                          www.topservicetruck.pl

REKLAMA
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PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKATEMAT WYDANIA

D yskusja o zmianach w ustawie 
o u.c.p.g. trwa od sierpnia 
2018 r., gdy opublikowano 
propozycję nowelizacji usta-

wy z 13 września 1996 r. (DzU z 2018 r.  
poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730). 
Jedną z najbardziej dyskutowanych 
kwestii była proponowane (do tej pory)  
przez resort obowiązkowe rozdzielenie 
przetargów na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów.

Krzysztof Kawczyński, przewodni-
czący Komitetu Ochrony Środowiska 
Krajowej Izby Gospodarczej, uważa, 
że takie rozwiązanie, w połączeniu 
z likwidacją tzw. rozliczeń ryczałto-
wych, pozytywnie przyczyniłoby się 
do transparentności obrotu odpadami 

i likwidacji różnych nieprawidłowości 
w tym zakresie. Jego zdaniem, należa-
łoby się liczyć z urealnieniem kosztów, 
a to przełożyłoby się na opłaty za od-
pady, zwłaszcza tam, gdzie były one 
oparte na zupełnie nierealnych cenach 
z przetargów gminnych. – Jednocześnie 
rozdzielenie przetargów i dopuszczenie 
do rynku mniejszych firm odbierających 
odpady winno pozytywnie wpłynąć 
na konkurencyjność i związane z tym 
koszty. Natomiast koszty przetwarzania 
odpadów w instalacjach muszą osiągnąć 

poziom opłacalności ekonomicznej,  
co może jednak wiązać się z pewnymi 
turbulencjami cenowymi. Nie bez zna-
czenia będą tu rzeczywiste wydajności 
instalacji regionalnych, które często 
różnią się od tych deklarowanych w pla-
nach wojewódzkich – mówi Kawczyński.

Bitwa o przetargi i… zaskoczenie

Stanowczy sprzeciw wobec rozdziela-
nia przetargów od początku wyrażały 
korporacje samorządowe. We wrześniu 
2018 r. Związek Miast Polskich ostrzegał, 
że ograniczy to swobodę blisko 2,5 tys. 
polskich gmin o bardzo różnej wielkości, 
charakterystyce i specyfice. Mimo że 
projekt nowelizacji ewoluował, w tym 

punkcie stanowisko ZMP pozostało 
niezmienne. W styczniu 2019 r. Związek 
kolejny raz negatywnie zaopiniował 
ministerialną propozycję, stwierdza-
jąc, że „gminy powinny mieć swobodę 
w zakresie wyboru optymalnego, z ich 
perspektywy, wyłonienia podmiotów 
odbierających i zagospodarowujących 
odpady. Zwiększona kontrola nad stru-
mieniem odpadów komunalnych może 
być zapewniona bez wprowadzania 
przedmiotowych zmian”. ZMP zauważa 
też, że w zakresie gospodarki odpadami 

gminy powinny być rozliczane przez 
organy centralne z osiąganych efektów, 
a nie sposobu ich osiągania.

Rozdzielaniu przetargów równie 
mocno sprzeciwiał się Związek Gmin 
Wiejskich RP. Jego przedstawiciele ne-
gocjowali z resortem pewne ustępstwa 
dotyczące gmin będących właściciela-
mi lub współwłaścicielami instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Odstępstwo miało polegać na tym, że 
jeśli gmina jest właścicielem lub współ-
właścicielem instalacji, to będzie mogła 
łączyć usługi i rozpisywać na nie jeden 
przetarg. – Te instalacje są bardzo dro-
gie. W części z nich nadal obowiązuje 
ciągłość projektu, związana choćby 
z pozyskiwanymi dofinansowaniami, 
inne wciąż się amortyzują. W takich 
przypadkach obowiązkowe rozdzielenie 
przetargów może grozić utratą dopływu 
strumienia odpadów do tych instalacji, 
które muszą przecież wykazywać efekt 
ekonomiczny – argumentował Leszek 
Świętalski, sekretarz generalny ZGW RP.

Jak na przełomie kwietnia i maja 
poinformował resort, „w związku 
z postulatami strony samorządowej 
w obecnie procedowanym projekcie 
ustawy zrezygnowano z rozłącznego 
ogłaszania i przeprowadzania przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych przez gminy”.

Zakaz dla ryczałtowego rozliczania

W procedowanym projekcie noweli-
zacji ustawy o u.c.p.g. wprowadzono 
zmiany w rozliczaniu kosztu odbioru 
odpadów komunalnych, wynikające 
z konieczności odejścia od ryczałto-
wego rozliczania się firm odbierających 
odpady komunalne. Według Minister-

Zapobiec niebezpiecznym 
efektom nowelizacji u.c.p.g.
Zniesienie regionalizacji dla instalacji przetwarzających odpady komunalne, ewentualne obowiązkowe 
rozdzielanie przetargów na ich odbiór i zagospodarowanie, zakaz ryczałtowego rozliczania tonażu –  
to tylko część dyskutowanych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Jak są oceniane i jakie konsekwencje mogą przynieść?

Jak na przełomie kwietnia i maja poinformował resort, 
„w związku z postulatami strony samorządowej w obecnie 
procedowanym projekcie ustawy zrezygnowano 
z rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
przez gminy”.
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stwa Środowiska, utrudnia ona gminom 
kontrolę nad strumieniem odpadów 
komunalnych oraz może prowadzić do 
podwyższenia kosztów systemu (przez 
przeszacowanie kosztów odbioru odpa-
dów komunalnych).

Jednak przedstawiciele korporacji 
samorządowych krytycznie odnoszą się 
do zakazu rozliczeń ryczałtowych, jako 
argument wskazując choćby odmienną 
charakterystykę gmin, które powin-
ny mieć możliwość dostosowywania 
rozwiązań do swoich potrzeb. ZGW RP 
uważa, że samorządy powinny mieć 
taką możliwość, jeśli za odbiór odpa-
dów odpowiada gminna firma. – Koszty 
wykonywania tej usługi są wtedy stałe 
i wykonawca musi odbierać każdą ilość 
odpadów – informuje Leszek Świętalski 
z ZGW RP. – Rozliczanie tonażowe ma 
to do siebie, że przed decyzją o zbiórce 

gminy i firmy będą najpierw liczyć, ile 
to będzie kosztowało i będą się martwić, 
ile pieniędzy w gminnym systemie im 
zabraknie. Resort twierdzi, że rozliczenie 
tonażowe pozwoli gminom na lepszą 
kontrolę nad przepływem odpadów, 
a my z kolei kierujemy się wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką – podkreśla.

Fakultatywne dofinansowanie systemu

Spore wątpliwości w nowelizacji ustawy 
o u.c.p.g. budzi też zapis o możliwości 
dofinansowywania systemu gospodaro-
wania odpadami z gminnych budżetów.  
Gdy pomysł się pojawił, przedstawiciele 
ZMP określali go jako „niebezpieczne na-
rzędzie”, ponieważ gminy korzystałyby 
z niego, chcąc uniknąć niezadowolenia 
mieszkańców z ewentualnych podwy-
żek. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, 

w których samorządy rezygnowałyby 
z innych wydatków na zadania własne –  
 z inwestycji.

Poza tym, jak zauważa ZGW RP, taki 
przepis łamie zasadę równości obywateli 
wobec prawa, ponieważ na dopłaty będą 
mogły pozwolić sobie tylko bogatsze 
samorządy.

Opór samorządowców był w tej 
kwestii tak duży, że Ministerstwo Śro-
dowiska zdecydowało się zrewidować 
pierwotny zamysł. Zakładał on, że do-
tując gospodarkę odpadami, gmina nie 
musiałaby wskazywać źródła pochodze-
nia tych pieniędzy. W najnowszym pro-
cedowanym projekcie ustawy o u.c.p.g. 
wprowadzano fakultatywny przepis 
umożliwiający radom gmin podjęcie 
uchwały o rozliczeniu środków pozyska-
nych ze sprzedaży surowców wtórnych 
i produktów przygotowanych do ponow-



Przegląd Komunalny nr 5/201910

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKATEMAT WYDANIA

nego użycia na pokrycie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania.

– Mechanizm ten ma charakter fa-
kultatywny, ale powinien skutecznie 
zachęcać mieszkańców do segregowania 
odpadów, ponieważ pokaże wymierną 
korzyść takich działań – twierdzi Mini-
sterstwo Środowiska.

Podobnie uważa Marek Wój-
cik, pełnomocnik ZMP ds. legisla-

cyjnych, który stwierdził, że ta-
kie rozwiązanie daje samorządom 
szanse na przekonanie mieszkań-
ców do lepszej selektywnej zbiórki,  
bo im więcej dochodu gmina będzie mia-
ła ze sprzedaży wysegregowanych su-
rowców, tym więcej będzie mogła prze- 
znaczyć na dopłaty do opłaty śmieciowej.

Nieco odmienne zdanie wyraża w tej 
sprawie ZGW RP, który uważa, że jeżeli 

gmina uzyskuje pieniądze ze sprzedaży 
surowców, to może je przeznaczyć na 
dofinansowanie gospodarki odpadami. 
W takiej sytuacji zaproponowane przez 
Ministerstwo Środowiska rozwiązanie 
nadal byłoby fakultatywne, a pienią-
dze nadal mogłyby pochodzić tylko  
ze sprzedaży surowców wtórnych, jed-
nak gminy najpierw starałyby się te 
surowce sprzedać. Dopiero jeśli to by się 
udawało, mogłyby dopłacać do systemu 
gospodarki odpadami. W przeciwnym 
razie gminne budżety mogłyby zakładać 
dochód, którego w ciągu roku nie udało-
by się wypracować, oraz wydatek, który, 
na mocy uchwały rad gminy, musiałyby 
ponieść. Wydaje się to o tyle istotne, że 
rynek surowców wtórnych jest dziś 
bardzo trudny i nieprzewidywalny, a do 
niektórych surowców (choćby folii) 
trzeba dopłacać.

Zniesienie regionów

Pewnym szokiem dla przedstawicieli 
branży gospodarki odpadami pozostaje 
zapis o zniesieniu regionów dla (dziś) 
regionalnych instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych. Ministerstwo 
Środowiska wskazuje, że zniesienie 
regionalizacji ma wpłynąć na więk-
szą konkurencję między instalacjami. 
Podczas spotkań z przedstawicielami 
branży gospodarki odpadami mini-
ster środowiska, Henryk Kowalczyk, 
wskazywał, że część instalacji prowadzi 
monopolistyczne praktyki, a cenowy 
dyktat wpływa też na wzrost opłat 
ponoszonych przez mieszkańców. 
W tej kwestii resort nie zmienił zdania.  
– Proponowane rozwiązania nie będą 
wpływały na jakość realizowanych 
zadań ani na zapewnienie odpowiedniej 
kontroli działania instalacji – uważa Mi-
nisterstwo Środowiska. – Proponowana 
zmiana dotycząca zniesienia obowiązku 
regionalizacji w zakresie konieczności 
przekazywania do zagospodarowa-
nia bioodpadów, niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z sortowania i z pro-
cesów mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania wynika 
z problemów z zagospodarowaniem 
ww. odpadów w regionach oraz z mo-

MBP-y w nowej rzeczywistości
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi też 
pytanie o przyszłość instalacji opartych na technologii mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpadów. O znaczeniu MBP-ów w nowej rzeczywi-
stości prawnej będą dyskutować członkowie Rady Programowej i uczestnicy 
Konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: 
Regionalne Centrum Recyklingu”, która odbędzie się w dniach 28-30 maja 
we Wrocławiu.

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Tradycyjne instalacje MBP w perspektywie najbliższych 5-10 lat mogą okazać 
się nieprzydatne dla systemu, zwłaszcza w przypadku instalacji opartych na 
starych technologiach, które jedne odpady zamieniają na inne (stabilizat i nie-
przydatne do wykorzystania komposty). W tej sytuacji mamy dwa wyjścia: 
przy pomocy buldożerów dokonać likwidacji tych instalacji lub przeznaczyć 
środki na modernizację tych obiektów w kierunku stworzenia technologii do 
przetwarzania bioodpadów i produkcji dobrej jakości kompostów lub biogazu. 
Jak najszybciej powinniśmy zaprzestać złych praktyk sortowania odpadów 
zmieszanych, gdzie koszty wysortowania tony niskiej jakości surowców 
wtórnych sięgają często 1000 zł, a wysortowane w ten sposób surowce 
w większości nie będą nadawały się do recyklingu. Jeśli powstanie efektyw-
ny ekonomicznie rynek gospodarowania odpadami, to problem ten sam się 
rozwiąże, bo nie będzie interesu ekonomicznego i przyzwolenia społecznego 
dla produkcji śmieci ze śmieci.

Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK

MBP-y powstawały w konkretnej rzeczywistości prawnej. Nie było wówczas 
możliwości budowania instalacji o innej nazwie. Ale wśród tej ponad setki 
instalacji większość jest nowocześniejsza niż te wybudowane na Zachodzie. 
Są to instalacje sortowania, ale też biostabilizacji lub kompostowania odpa-
dów. Zdecydowana większość to zaawansowane sortownie i kompostownie. 
Jeżeli będą traktowane jako instalacje, do których mają trafiać tylko odpady 
zmieszane, to ich racja bytu będzie maleć, bo odpadów resztkowych będzie 
i powinno być coraz mniej. Mamy jednak mnóstwo instalacji, które posiadają 
możliwości techniczne, ale ich przepustowości zostały ograniczone decyzjami 
administracyjnymi.

Będą powstawały szemrane instalacje, których „właścicielami” mogą być 
słupy, a zabezpieczenie w postaci eliminacji takich osób z rynku za trzy mandaty 
nie będzie działało, bo jeden słup zostanie zastąpiony kolejnym. Myślę, że po-
jawią się przedziwne technologie, które rzekomo umożliwiają przekształcanie 
miliona ton odpadów na jednym hektarze. Znamy takie przypadki z przeszłości.
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nopolizacją rynku – informuje biuro 
prasowe resortu środowiska.

Piotr Szewczyk, przewodniczący 
Rady Regionalnych Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych, 
określa to rozwiązanie jako „co najmniej 
dyskusyjne”, a efekty jego wprowa-
dzenia jako trudne do przewidzenia.  
– Z trudem budowany system, oparty na 
przyporządkowaniu konkretnych gmin 
do jednej lub kilku instalacji z możli-
wością uruchomienia, w razie nagłej 
potrzeby, instalacji zastępczej, może 
nie jest doskonały, ale jednak działa – 
stwierdza Piotr Szewczyk. – Likwidacja 
regionów spowoduje, że odpady, które 
mają wartość ujemną, będą krążyć po 
całej Polsce, „szukając” jak najtańszej 
instalacji, a w skrajnych przypadkach 
trafią do lasów. Zniesienie regionów 
w zasadzie cofa nas do czasu sprzed 
tzw. rewolucji śmieciowej z 2013 r. – 
dodaje. W odczuciu Piotra Szewczyka 
zniesienie regionów nasili konkurencję 
między instalacjami, będzie to jednak 
konkurencyjność czysto teoretyczna. 
– Do RIPOK-ów trafia towar, który 
często ma wartość ujemną. Im więcej 
„zgubimy” go po drodze, tym dla takiej 
firmy bardziej opłacalnie – przestrzega 
Piotr Szewczyk. – Konkurencja jest 
zdrowa, gdy za towar płacimy, a nie 
tam, gdzie dostarczając go, płacimy 
jego odbiorcy – podsumowuje.

Jeśli tak się stanie i regiony rzeczy-
wiście zostaną zniesione, oznaczać to 
będzie, że odpady trafią na tzw. wolny 
rynek. Tymczasem kryterium najniższej 
ceny może związać ręce samorządom 
i paradoksalnie narazić je na dodat-
kowe koszty. Jeśli bowiem przetarg  
na zagospodarowanie odpadów wygra 
przedsiębiorstwo oddalone od gminy 
o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, 
to koszty w przetargu na odbiór i trans-
port odpadów mogą okazać się bardzo 
wysokie.

Również KIG uważa zniesienie re-
gionalizacji za rozwiązanie dyskusyjne. 
Regiony i zapewnienie efektywnego 
gospodarowania odpadami na ich terenie 
stanowiły bowiem jedno z fundamen-
talnych założeń „rewolucji śmieciowej”. 
– O ile można zrozumieć takie podejście 
w przypadku spalarni posiadających wol-
ne moce w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów, o tyle trudno to uzasadnić 
w przypadku instalacji RIPOK, oddalonej 
o 100 lub 200 km od miejsca wytwo-
rzenia odpadów – podkreśla Krzysztof 
Kawczyński.

Jak dodaje, duże znaczenie mają 
tu koszty transportu, a ponadto sama 
regionalizacja miała być kluczem do 
budowania nowoczesnej gospodarki 
odpadami. – Dzisiaj na rynku koszty 
przetworzenia legalnie przyjętej do 
instalacji tony odpadów nie różnią 
się dramatycznie od siebie, dlatego 
jedynym uzasadnieniem dla zniesienia 
regionalizacji może być brak mocy 
przerobowych w danym regionie. 
Jednak niekoniecznie z tego powodu 
trzeba likwidować regiony, bo część 
samorządów zainwestowała poważne 
środki, aby te regiony miały swoje in-
stalacje, lepiej lub gorzej gwarantujące 
zagospodarowanie własnych odpadów –  
podkreśla Kawczyński. – Trudno sobie 
wyobrazić setki śmieciarek codziennie 
przemierzających kraj w poszukiwa-
niu tanich miejsc utylizacji odpadów, 
zwłaszcza że przy braku elektronicz-
nych baz danych monitorowanie tego 
zjawiska może okazać się niezwykle 
trudne – zaznacza.

Właśnie dlatego likwidacja regionów 
może stać się impulsem do rozwoju 
nowych nieprawidłowości w zakresie 
taniego „unieszkodliwiania” odpadów. 
Ważna byłaby zatem obiektywna analiza 
zysków i strat takiego rozwiązania.

Jak zauważa Robert Nielaba, prezes 
Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” w Bolesławiu, zniesienie 
regionów może też łamać podstawo-
wą zasadę bliskości instalacji, zapisaną 
w ustawie o odpadach, i rodzić niebez-
pieczeństwo, że przetargi będą wygry-
wali właściciele instalacji położonych 
daleko od gmin, ale proponujących niską 
cenę. – Jeśli tak się stanie, droższy niż 
dotychczas może okazać się transport 
odpadów, ponieważ odbierająca je firma 
będzie musiała dostarczyć je do dalszych 
lokalizacji – mówi Robert Nielaba.

Właśnie dlatego gminy będą musiały 
solidnie przygotowywać procedury 
przetargowe, bo inaczej to, co miało 
z założenia obniżyć ceny, może przynieść 
efekt odwrotny od zamierzonego. – Jed-
nocześnie trzeba pamiętać, że transport 

odpadów na znaczne odległości może 
rodzić dodatkowe zagrożenia środowi-
skowe – twierdzi prezes ZGK „Bolesław”. 
Jego zdaniem, problemem może okazać 
się również możliwość różnicowania 
przez instalację w kilku przetargach 
ceny za zagospodarowanie odpadów 
w stosunku do obowiązującego na danej 
instalacji cennika.

Instalacja komunalna, czyli jaka?

W wyniku jednej z proponowanych 
zmian regionalne instalacje przetwa-
rzania odpadów komunalnych zostaną 
zastąpione instalacjami komunalnymi. 
W projekcie ustawy zmieniającej ustawę 
o u.c.p.g. oraz niektóre inne ustawy 
doprecyzowano przepis umożliwiający 
budowę, rozbudowę, modernizację, 
utrzymanie i eksploatację przez gminę 
instalacji do przetwarzania odpadów 
powstałych z przetworzenia odpadów 
komunalnych. – Zmiana przepisów 
w tym zakresie pozwoli na kontrolo-
wanie przez gminę całego strumienia 
odpadów – uważa resort środowiska.

Jednak zdaniem Rady RIPOK „insta-
lacja komunalna” niewiele będzie miała 
wspólnego z gminą. – Taką instalację 
będzie mógł wybudować każdy, w do-
wolnym miejscu, w każdej technologii, 
z nieograniczonym tak naprawdę polem 
do działania. Instalacje takie nie będą 
posiadały pozwoleń zintegrowanych 
ani nie będą musiały spełniać wymagań 
najlepszych dostępnych technologii 
(BAT) – mówi przewodniczący Rady 
RIPOK, Piotr Szewczyk.

W trudnej sytuacji stawia to też 
gminy, które zainwestowały w in-
stalacje, a teraz mogą mieć problem 
z utrzymaniem trwałości projektów.  
– Gminy, które podjęły wysiłek finanso-
wy, zdecydowały się zbudować przyja-
zny środowisku, pełen system gospodar-
ki odpadami, zwyczajnie na tym stracą, 
bo w przetargu na pewno znajdą się 
tańsze instalacje. Ale tańsze nie będą tu  
oznaczały lepsze – mówi Piotr Szewczyk.

W najbliższym czasie projekt ustawy 
o u.c.p.g. będzie przedmiotem obrad 
Rady Ministrów, a następnie zostanie 
przekazany do prac w parlamencie.

Szymon Pewiński
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Przegląd prawa
Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych 
aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

nia odpadu o kodzie 16 01 04, wysłanego 
z zagranicy na terytorium Polski w postaci 
uszkodzonego pojazdu marki M., przez 
przedsiębiorcę prowadzącego stację de-
montażu pojazdów lub punkt zbierania 
pojazdów. Decyzji tej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności. GIOŚ 
utrzymał swoje stanowisko w kolejnej 
decyzji z 16 marca 2016 r. Na decyzję GIOŚ 
z 16 marca 2016 r. skargę wniósł nabywca 
pojazdu i zarzucił wydanie zaskarżonej 
decyzji z naruszeniem przepisów, które 
mogło mieć wpływ na wynik sprawy, 
takich jak:
1) art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach – 
przez dokonanie błędnych ustaleń fak-
tycznych i przyjęcie, że pojazd marki M. 
jest odpadem,
2) art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz art. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów – przez naka-
zanie skarżącemu przekazania pojazdu 
marki M. o numerze identyfikacyjnym 
do przedsiębiorcy prowadzącego stację 
demontażu lub przedsiębiorcy prowa-
dzącego punkt zbierania pojazdów w sy-
tuacji, w której pojazd nie jest odpadem 
i w konsekwencji nie jest pojazdem 
wycofanym z eksploatacji.

W motywach skargi zostało podnie-
sione, że pojazd będący przedmiotem 
sprawy został przetransportowany na 
terytorium Polski i wymagał znacznej 
naprawy, lecz nie był on pojazdem, który 
nie nadawał się do eksploatacji. Zdaniem 
nabywcy pojazdu, po licznych naprawach 
doprowadził on pojazd do stanu uży-
walności, o czym świadczą wykonane 
badanie techniczne oraz informacja 
uzyskana ze Starostwa Powiatowego 
o rejestracji pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w wyroku z 25 października 2016 r.  
(sygn. akt IV SA/Wa 1413/16) nie uwzględ-
nił ww. skargi. W związku ze złożoną 
skargą kasacyjną sprawa trafiła na wo-
kandę NSA. W wyroku z 5 marca 2019 r. 

PROSTO Z WOKANDY

Wyrok NSA z 5 marca 2019 r., sygn. akt 
II OSK 961/17, orzeczenie prawomocne

Działanie obejmujące naprawę pojazdu 
wycofanego z eksploatacji poza stacją 
demontażu nie jest procesem przetwa-
rzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 
Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Istotą sprawy była próba określenia sta-
tusu prawnego uszkodzonego pojaz-
du, który został sprowadzony do Polski 
z zagranicy. 11 kwietnia 2014 r. skarżący 
zgłosił w Oddziale Celnym, w procedu-
rze wewnątrzwspólnotowego nabycia 
pojazdu, towar w postaci uszkodzonego 
pojazdu marki M. W wyniku czynności 
kontrolnych i analizy załączonych do 
deklaracji dokumentów zaszło podejrze-
nie, że zgłoszony pojazd może stanowić 
odpad, zgodnie z definicją zawartą w art. 3  
ust. 1 pkt 6 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm., dalej: u.o.). W związku z tym naczelnik 
Urzędu Celnego w piśmie z 22 września 
2014 r. zawiadomił GIOŚ o nielegalnym 
międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadu. 22 maja 2014 r. GIOŚ wszczął 
z urzędu postępowanie administracyjne 
w sprawie określenia sposobu gospodaro-
wania odpadem o kodzie 16 01 04 w postaci 
uszkodzonego wyżej opisanego pojazdu, 
przez skarżącego będącego odbiorcą od-
padu odpowiedzialnym za jego nielegalne 
międzynarodowe przemieszczenie z te-
rytorium państwa obcego na terytorium 
Polski. GIOŚ ustalił, że dokument towarzy-
szący przemieszczanemu pojazdowi, wy-
dany przez odpowiednie władze Stanu P.  
w U., stanowi: „Świadectwo pojazdu po-
wypadkowego” i zawiera adnotację „nie 
należy wystawiać dokumentu rejestra-
cyjnego”. W decyzji z grudnia 2015 r. 
GIOŚ nałożył na odbiorcę odpadów, tj. 
skarżącego, obowiązek zagospodarowa-

(sygn. akt II OSK 961/17) NSA stwierdził, 
że działanie obejmujące naprawę pojazdu 
wycofanego z eksploatacji poza stacją 
demontażu nie jest procesem przetwa-
rzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 u.o.  
W art. 29 ust. 2 ustawy o odpadach 
ustawodawca wprowadził zasadę prze-
twarzania odpadów w instalacjach lub 
urządzeniach. Konsekwencją obowiązy-
wania tej zasady jest wyrażony w art. 18 
Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklin-
gu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
(t.j.: DzU z 2015 r. poz. 140, z późn. zm.) obo-
wiązek przekazania pojazdu wycofanego 
z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzące-
mu stację demontażu lub punkt zbierania 
pojazdów. Czynność zarejestrowania 
pojazdu wycofanego z eksploatacji, który 
został naprawiony poza stacją demontażu, 
nie wywołuje skutku w postaci utraty sta-
tusu odpadu przez pojazd. Nadal pozostaje 
odpadem, gdyż nie został poddany proce-
sowi przetwarzania w stacji demontażu. 
W rezultacie NSA stwierdził, że „brak jest 
jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że 
działania faktyczne w postaci naprawy 
pojazdu wycofanego z eksploatacji poza 
stacją demontażu mogą doprowadzić do 
skutku w postaci utraty przez taki pojazd 
statusu odpadu”.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 28 marca 2019 r., sygn. akt C-60/18 

Państwa członkowskie mogą decydować 
o utracie statusu odpadu w drodze aktów 
generalnych i indywidualnych decyzji 
administracyjnych.

W wyroku z 28 marca 2019 r. (sygn. akt 
C-60/18) Trybunał Sprawiedliwości UE 
odniósł się do problematyki utraty statusu 
odpadu w sytuacji, kiedy dla danego przed-
miotu lub substancji nie zostały wydane 
na poziomie unijnym przepisy techniczne 
określające szczegółowe wymagania tego 
procesu. Kwestię tę w stanie prawnym 
będącym kanwą analizowanej sprawy 
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regulował art. 6 ust. 4 Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpa-
dów oraz uchylającej niektóre dyrektywy  
(Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 312, str. 3, ze 
zm., dalej jako: „Dyrektywa odpadowa”), 
który stanowił, że w sytuacji, gdy nie 
ustalono szczegółowych kryteriów utraty 
statusu odpadu na szczeblu unijnym, każde 
państwo członkowskie mogło decydować 
odrębnie, czy dany odpad przestał być 
odpadem, z uwzględnieniem odnośnego 
orzecznictwa.

Sposób wykładni tego przepisu budził 
wątpliwości w zakresie tego, czy utrata 
statusu odpadu w takich przypadkach 
powinna opierać się na akcie generalnym 
ustanawiającym minimalne wymagania 
dla danych substancji lub przedmiotów 
na poziomie krajowym i czy mogła mieć 
miejsce w indywidualnej decyzji admini-
stracyjnej. Pojawiło się też pytanie, czy 
dopuszczalne było zawarcie w prawie 
państwa członkowskiego zakazu utraty 
statusu odpadu, jeżeli nie zostały usta-
nowione generalne normy tego procesu 
dla danych substancji lub przedmiotów.

Do problemów tych odniósł się 
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku  
z 28 marca 2019 r. w sprawie AS Tallinna 
Vesi przeciwko Keskkonnaamet, przy 
udziale Keskkonnaministeerium (sygn. 
akt C-60/18), która dotyczyła problema-
tyki możliwości utraty statusu odpadu 
przez osady ściekowe na gruncie prawa 
estońskiego nieprzewidującego szczegó-
łowych kryteriów technicznych utraty 
statusu odpadu przez takie substancje.

Trybunał Sprawiedliwości rozstrzy-
gnął oba problemy, stwierdzając, że pań-
stwa członkowskie są upoważnione do 
przyjmowania środków dotyczących 
utraty statusu odpadu przez daną sub-
stancję lub dany przedmiot, przy czym 
prawodawca unijny nie uściśla charakteru 
tych środków. W związku z powyższym 
Trybunał stwierdził, że z art. 6 ust. 4 
dyrektywy 2008/98 wynika, iż pań-
stwa członkowskie mogą przewidzieć 
możliwość podejmowania decyzji do-
tyczących indywidualnych przypadków, 
w szczególności na podstawie wniosków 
złożonych przez posiadaczy substancji 
lub przedmiotu zakwalifikowanego jako 
„odpad”, lecz mogą też przyjąć normę lub 
przepis techniczny dotyczące odpadów 

pewnej kategorii lub określonego rodzaju 
odpadów.

W zakresie drugiego z przedstawio-
nych problemów Trybunał stwierdził, że 
przepis art. 6 ust. 4 Dyrektywy odpado-
wej nie stoi na przeszkodzie uregulowa-
niu krajowemu, na mocy którego – jeśli 
nie określono na poziomie UE żadnego 
kryterium ustalania utraty statusu od-
padu w odniesieniu do określonego 
rodzaju odpadów – utrata takiego statusu 
jest uzależniona od istnienia kryteriów 
określonych na podstawie ogólnie obo-
wiązującego krajowego aktu prawnego 
dotyczącego tego rodzaju odpadów.

Wykładnia dokonana przez Trybunał 
w wyroku rozwiewa podnoszone w dok-
trynie wątpliwości w zakresie utraty sta-
tusu odpadu, ustalając, że dopuszczalne 
są dwie drogi utraty statusu w sytuacji 
braku szczegółowych kryteriów na po-
ziomie unijnym, tj. droga krajowego aktu 
generalnego i droga indywidualnych 
decyzji administracyjnych. Trybunał 
za dopuszczalne uznał ustanowienie 
w prawie kraju członkowskiego za-
kazu utraty statusu odpadu, jeżeli nie 
zostały ustanowione generalne nor-
my tego procesu dla danych substancji  
lub przedmiotów.

ZMIANY PRAWA

Rodzaje inwestycji i działań, 
wymagające oceny wodnoprawnej 

Projekt rozporządzenia Ministra Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w sprawie rodzajów inwestycji i działań, 
które wymagają uzyskania oceny wod-
noprawnej.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne, uzyskanie oceny 
wodnoprawnej jest wymagane dla inwe-
stycji lub działań mogących wpłynąć na 
możliwość osiągnięcia celów środowi-
skowych, o których mowa w art. 56, 57, 
59 oraz 61 tej ustawy, w zakresie: korzy-
stania z usług wodnych, długotrwałego 
obniżenia poziomu zwierciadła wody 
podziemnej, piętrzenia wody podziemnej, 
rekultywacji wód powierzchniowych lub 
wód podziemnych, wprowadzania do 
śródlądowych wód powierzchniowych 

substancji hamujących rozwój glonów 
i wykonania urządzeń wodnych. Ponadto 
odnosi się do regulacji wód, zabudowy 
potoków górskich oraz kształtowania no-
wych koryt cieków naturalnych oraz zmia-
ny ukształtowania terenu na gruntach 
przylegających do wód, mającej wpływ 
na warunki przepływu wód. Dodatkowo 
ocenę wodnoprawną należy uzyskać dla 
działań w zakresie robót i obiektów bu-
dowlanych mających wpływ na zmniejsze-
nie naturalnej retencji terenowej i działań, 
o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy, 
czyli udrażniania śródlądowych wód po-
wierzchniowych przez usuwanie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
oraz usuwanie namułów i rumoszu.

Na podstawie art. 425 ust. 2 Prawa 
wodnego minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej zobowiązany został 
do określenia, w drodze rozporządzenia, 
rodzajów inwestycji i działań wymaga-
jących uzyskania oceny. Rozporządzenie 
nie zostało dotąd wydane. W rezulta-
cie przepisy dotyczące oceny wodno-
prawnej były martwe, bowiem właściwi 
w sprawach dyrektorzy regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej nie byli 
w stanie określić, czy dana inwesty-
cja lub działanie wymaga uzyskania 
przedmiotowej zgody wodnoprawnej. 
Projektowane rozporządzenie ma na celu 
uzupełnienie tej luki prawnej. Wśród 
działań wymagających uzyskania oceny 
wodnoprawnej znalazło się m.in. korzy-
stanie z usług wodnych, polegające na 
poborze wód podziemnych w ilości co 
najmniej 1 mln m3 na rok, wprowadza-
nia do zbiorników wód śródlądowych 
substancji hamujących rozwój glonów 
czy też wykonania urządzeń wodnych 
w postaci chociażby budowli przeciw-
powodziowych lub kanałów. Wskazane 
wyliczenie ma charakter przykładowy, 
a pełna lista inwestycji i działań dostępna 
jest w projekcie rozporządzenia.

Omówienie wybranych aktów normatywnych, 

ich projektów oraz orzeczeń opracowali 

prawnicy Kancelarii Prawnej SMM Legal Maciak 

Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie.
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Odpowiedzialność 
w ochronie  
środowiska
Analizując kwestię odpowiedzialności za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami 
środowiskowymi, nie sposób nie zauważyć, że charakteryzują się one stosunkowo dużym zróżnicowaniem. 
Uwagę zwracają nie tylko bogaty katalog możliwych działań, jakie może podjąć organ administracji 
w reakcji na stwierdzone uchybienia obowiązkom prawnym, ale również odmienne reżimy samej 
odpowiedzialności.

J uż pobieżna analiza przepi-
sów jednej z naczelnych regu-
lacji w ochronie środowiska,  
tj. Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska, a ściślej 
jej rozdziału zatytułowanego „Odpo-
wiedzialność w ochronie środowiska”, 
pozwoli ustalić, że w zakresie szeroko 
rozumianej odpowiedzialności środo-
wiskowej istnieją obok siebie trzy jej 
rodzaje – odpowiedzialność cywilna, 
odpowiedzialność karna i odpowiedzial-
ność administracyjna.

Każda z nich charakteryzuje się inny-
mi przesłankami stosowania, oparta jest 
na odmiennych mechanizmach i instru-
mentach przewidzianych prawem, a tak-
że inne są ich rola i cel, który w efekcie 
ma zostać osiągnięty. Co ważne i warte 
podkreślenia, odpowiedzialności te nie 

wykluczają się wzajemnie, a wręcz prze-
ciwnie – uzupełniają się.

Odpowiedzialność administracyjna

Jeżeli więc dane działanie lub zaniechanie 
(bezczynność) podmiotu korzystającego 
ze środowiska odbywać się będzie z na-
ruszeniem wynikającego z określonej 
normy prawa administracyjnego nakazu 
bądź zakazu, w grę wchodzić będzie 
przede wszystkim odpowiedzialność 
administracyjna. Przepisy środowiskowe 
przewidują niezwykle szeroki katalog 
możliwych reakcji organów administra-
cji na stwierdzony stan naruszeń – od 
pouczenia, poprzez sankcje finanso-
we i decyzje nakazowe, do możliwości 
wstrzymania pracy instalacji. Może być 
to przykładowo decyzja wymierzająca 

określoną sankcję finansową, a także 
decyzja nakazująca podjęcie określo-
nych działań bądź ich zaprzestanie  
(np. decyzja nakazująca usunięcie od-
padów z miejsc nieprzeznaczonych do 
ich gromadzenia). Oczywiście, podsta-
wę wymierzenia konkretnej sankcji 
zawsze stanowi przepis obowiązują-
cego prawa i nie może być tu jakiej- 
kolwiek dowolności.

Przy odpowiedzialności admi-
nistracyjnej zwraca się uwagę na jej 
obiektywny charakter, albowiem dla 
jej ustalenia wystarczające jest wyka-
zanie, że zaistniał stan naruszenia obo-
wiązków lub warunków prawnych, bez 
konieczności odnoszenia się do kwestii 
zawinienia danego podmiotu. Stanowi 
ona w swojej istocie skutek zaistnienia 
stanu niezgodnego z prawem.

D
epositphotos/JanPietruszka
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Odpowiedzialność karna

Jednakże sam fakt zastosowania 
sankcji administracyjnej nie wyłączy 
ewentualnej odpowiedzialności karnej 
w przypadku, gdy określone zachowanie  
(lub zaniechanie) wypełni jednocześnie 
znamiona przestępstwa lub wykrocze-
nia, określonego w ustawach środowi-
skowych lub w przepisach kodeksowych. 
W praktyce zdecydowana większość 
zaniedbań w obszarze środowiskowym 
kwalifikowana jest jako wykroczenia. 
Nie można jednak nie zauważyć stosun-
kowo szerokiego katalogu przestępstw 
przeciwko środowisku, określonych 
Ustawą z 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny. Warto również wskazać, że, co 
do zasady, odpowiedzialności karnej 
podlegają osoby fizyczne, a więc nie 
spółka jako taka, a osoby odpowiedzialne  
za funkcjonowanie jednostek, w imie-
niu których działają. W tym miejscu 
zachęcam czytelników do zapoznania 
się z procedowanym aktualnie projek-
tem nowelizacji przepisów w zakresie 
zmiany zasad odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione  
pod groźbą kary.

Potwierdzenie niezależności wyżej 
wskazanych reżimów odpowiedzialno-
ści, funkcjonujących na gruncie przepi-
sów środowiskowych, niech stanowi 
stanowisko Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego zaprezentowane w wyroku 
z 21 lutego 2006 r. (sygn. akt II OSK 
339/05), w którym Sąd ten, odnosząc się 
do kwestii związanej z emisją nadmier-
nego hałasu, wskazał, że fakt zagroże-
nia sankcją karną używania instalacji 
lub urządzeń nagłaśniających wbrew 
obowiązującemu zakazowi wynikają-
cemu z art. 156 ustawy Prawo ochrony 
środowiska nie wyklucza ponoszenia 
przez sprawcę tego czynu odpowiedzial-
ności administracyjnej, a tym samym 
nie wyklucza kompetencji organów 
administracji do wydawania decyzji 
nakazującej ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

Odpowiedzialność cywilna

Obok wyżej wskazanych reżimów od-
powiedzialności karnej i administra-
cyjnej nie można pominąć znaczenia 
w ochronie środowiska odpowiedzial-
ności cywilnej. Ta bowiem będzie miała 
zastosowanie między innymi w sytuacji, 
gdy dane zachowanie lub bezczynność 
stwarza bezpośrednie zagrożenie szkodą 
lub też doprowadziło do jej wystąpienia. 
Dla możliwości dochodzenia roszczeń 
na gruncie cywilnym bez znaczenia 
pozostanie fakt sankcjonowania okreś- 
lonego zachowania na podstawie prze-
pisów administracyjnych bądź karnych. 
Reżim ten jest niezależny, zaś możli-

wość jego uruchomienia uzależniona 
jest od woli samego poszkodowanego.  
To, o czym często zdajemy się zapo-
minać, to fakt, że odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone oddzia-
ływaniem na środowisko nie wyłącza 
okoliczność, że działalność będąca przy-
czyną powstania szkód jest prowadzona 
na podstawie decyzji i w jej granicach. 
Tym samym sam fakt spełnienia wy-
magań formalnoprawnych w formie 
posiadania  wszystkich wymaganych 
prawem decyzji z zakresu korzystania 
ze środowiska nie zwalnia podmiotu 
prowadzącego  działalność wpływającą 
na środowisko z odpowiedzialności  
za jej skutki.

Zminimalizowanie ryzyka

Jak widać, obowiązki prawne w ochronie 
środowiska obwarowane są odpowie-
dzialnością, którą należy rozpatrywać 
na wielu płaszczyznach. Aby zmini-
malizować ryzyko jej ponoszenia, klu-
czowe zdają się być wnikliwa analiza 
zmierzająca do identyfikacji wymagań 
środowiskowych odniesionych do kon-
kretnej działalności i podjęcie wszelkich 
działań zmierzających do ich prawidło-
wej realizacji.

Marta Banasiak 

prawnik w GWW

REKLAMA

www.agrotech-junoszyn.pl, agrotechjunoszyn@gmail.com, tel. 735 983 686
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Odpady z wypadków 
o charakterze pożaru
Szczególnym rodzajem odpadów są tak zwane odpady okazjonalne, do których należą odpady 
powstające w wyniku pożaru. Jak je zdefiniować, jak z nimi postępować i jakie decyzje w przypadku 
pożaru powinny podejmować organy władzy samorządowej?

O kreślenie „odpady oka-
zjonalne” ma raczej 
charakter umowny – 
nie występuje bowiem 

w ustawodawstwie. Używamy tego 
terminu głównie dla próby objęcia jed-
nym pojęciem odpadów, które pojawiają 
się (są wytwarzane) zwykle w sposób 
niezamierzony, przeważnie w okolicz-
nościach o charakterze jednorazowym 
i incydentalnym. Do takich zaliczają 
się wypadki komunikacyjne, awarie 
przemysłowe, pożary, katastrofy bu-
dowlane itd.

Wspólną cechą odpadów powsta-
jących w tego rodzaju zdarzeniach, po-
zwalającą na ich wyodrębnienie i objęcie 
takim właśnie określeniem, jest to, że ich 
bezpośrednim wytwórcą jest osoba fi-
zyczna, a ich wytworzenie jest skutkiem 
działania czy zaniechania osoby fizycz-
nej, a nie skutkiem działania sił przyrody. 
Ich powstanie nie jest też zamierzo-
ną konsekwencją (jednym z zakłada-
nych efektów) prowadzonych działań  
(co dotyczy np. odpadów powstających 
w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej czy zaspokajaniem potrzeb 
bytowych), a skutkiem pewnych zdarzeń, 
z reguły nieplanowanych.

Z drugiej strony wyodrębnienie  
tzw. odpadów okazjonalnych ma związek 
z ujęciem w Ustawie z 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, 
z późn. zm.) pewnych przepisów od-
noszących się do tego rodzaju odpa-
dów. Trzeba jednak zaznaczyć, że usta-
wodawca wyodrębnił tylko niektóre 
aspekty ich powstania i obowiązki 
zagospodarowania. „Odpady z wypad-
ków” zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1  
pkt 13 ustawy. Przepisy tam zawarte 
(w rozdziale 6 zatytułowanym właśnie 
„Odpady z wypadków”, umieszczonym  

w dziale VII regulującym zasady po-
stępowania ze szczególnymi rodzajami 
odpadów), przyjmują pewne szczególne 
zasady postępowania z tak określoną 
grupą odpadów.

Czym są odpady z wypadków?

Zgodnie z powołanym art. 3 ust. 1 pkt 13,  
„odpady z wypadków” to odpady po-
wstające podczas prowadzenia akcji ra-
towniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:

 ̀ odpadów powstałych w wyniku 
poważnej awarii lub poważnej awa-
rii przemysłowej, w rozumieniu art. 3  
pkt. 23 i 24 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r.  
poz. 799, z późn. zm.),

 ̀ odpadów powstałych w wyniku 
szkody w środowisku, o której mowa  
w art. 6 pkt 11 Ustawy z 13 kwietnia 2007 r.  
o zapobieganiu szkodom w środo-
wisku i ich naprawie (DzU z 2018 r.  
poz. 954, z późn. zm.).

Oba wyłączenia zostały, jak nale-
żałoby sądzić, ustanowione głównie 
dlatego, że zasady ewentualnego po-
stępowania z odpadami powstającymi 
w ramach poważnej awarii (poważnej 
awarii przemysłowej) czy w związku 
ze zdarzeniem mającym cechy „szko-
dy w środowisku” zostały uregulowa-
ne odrębnie we wskazanych aktach 
prawnych. Te uregulowania uznano  
za wyczerpujące, a także prawdopodob-
nie lepiej dostosowane do szczególnych 
cech wskazanych sytuacji.

Analizując zasadniczą część definicji, 
jako pierwsze rzuca się w oczy to, że 
ustawodawca zdefiniował jednoznacznie 
dla potrzeb ustawy o odpadach pojęcia 
„wypadek”. Można tu jednak spróbować 
założyć, że taka definicja została zawarta 
w sformułowaniu „odpady powstające 

w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej 
lub gaśniczej”. W takim razie za „odpady 
z wypadków” należałoby uznać odpady 
powstające w związku ze zdarzeniem, 
w związku z którym, bądź w ramach 
którego, prowadzona byłaby jedna  
ze wskazanych „akcji”. Językowo inter-
pretując pojęcie „wypadek”, należałoby 
też przyjąć, że chodzi o zdarzenie nagłe, 
zwykle niezamierzone. Sformułowanie 
„zwykle niezamierzone” ma wskazać, że 
chodzi o zdarzenie normalnie uznawane 
co najmniej za niepożądane, ale w pew-
nych sytuacjach mogące być wywołane 
celowo.

Ograniczająca definicja „wypadku”

Porównując teraz pojęcie językowe 
„wypadku” z założeniem przyjętym 
w definicji („w wyniku akcji”), trzeba 
stwierdzić, że w ustawie o odpadach 
pojęcie „wypadek” zostało mocno 
ograniczone – do zdarzeń związanych 
z prowadzeniem akcji ratowniczej lub 
gaśniczej. Dla dalszego doprecyzowania 
pojęcia niezbędne jest więc ustalenie,  
co oznaczają terminy „akcja gaśnicza” 
czy „akcja ratownicza”.

Trzeba tu sięgnąć do przepisów Usta-
wy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (DzU z 2018 r. poz. 620, 
z późn. zm.), gdzie zdefiniowano pojęcie 
„działania ratownicze” (art. 2 pkt 2). 
Zgodnie z tą definicją, działaniem o cha-
rakterze „działań ratowniczych” jest 
każda czynność podjęta w celu ochrony 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
a także likwidacja przyczyn powstania 
pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia.

Z definicji wynika w takim razie, że 
pojęcie obejmuje również akcje gaśnicze. 
Tak więc w definicji zawartej w ustawie 



Przegląd Komunalny nr 5/2019 19

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

o odpadach wyodrębnienie „akcji gaśni-
czej” nie było potrzebne.

Pojęcie „działania ratowniczego” 
jest bardzo szerokie. Odnosi się ono 
do każdego zdarzenia powodującego 
konieczność podjęcia tego działania, 
niezależnie od przyczyn tego zdarzenia 
(przyczyny naturalne czy działalność 
człowieka). Wobec tego definicja z usta-
wy o odpadach dotycząca „odpadów 
z wypadków” odnosiłaby się również 
do wszystkich odpadów powstałych 
wskutek prowadzenia akcji ratowni-
czej, niezależnie od źródła zdarzenia 
będącego powodem prowadzenia ta-
kiej akcji; definicyjnie nie wyklucza to 
zdarzeń spowodowanych przyczynami 
naturalnymi.

Sprawca wypadku i jego obowiązki

Trzeba jednak podkreślić, że posta-
nowienia przepisów ustanawiających 
szczególne środki nadzorcze dotyczące 
postępowania z odpadami z wypadków 
(art. 101 ustawy o odpadach) wskazują, 
że szczególne zasady określone tym 
przepisem mają zastosowanie tylko do 
odpadów powstałych wskutek prowa-
dzenia akcji ratowniczych w związku 
ze zdarzeniami (wypadkami) spowodo-
wanymi przez człowieka, nie wchodzą 
więc w grę zdarzenia spowodowane 
przyczynami naturalnymi. Przyczyną 
jest to, że w analizowanych regulacjach 
ustawy o odpadach chodzi o nałożenie 
obowiązków na sprawcę wypadku.

Na gruncie definicji „odpadów z wy-
padków” pojawia się istotna kontrower-
sja związana z pytaniem, które odpady 
powstałe w związku z wypadkiem mają 
charakter „odpadów z wypadku” – czy 
są to również odpady bezpośrednio 
wskutek wypadku powstałe, czy też 
tylko odpady powstające wskutek pro-
wadzenia akcji ratowniczej czy gaśniczej.

Kontrowersja związana jest z języ-
kowym brzmieniem zawartego w defi-
nicji sformułowania „odpady powstałe 
w związku z prowadzeniem akcji…”, 
sugerującym ograniczenie pojęcia tylko 
do takich odpadów. Wydaje się jednak, 
że należy przyjąć tu argumentację Woj-
ciecha Radeckiego, zawartą w komen-
tarzu do przepisu art. 101, wykazującą 
konieczność szerszego rozumienia tego 

pojęcia1 (odchodzę tu tym samym od 
własnego poglądu wyrażonego w tekście 
dotyczącym tego problemu, zawartym 
w „Przeglądzie Komunalnym” 4/2014, 
s. 22-23).

Zagadnienie tu poruszone ma duże 
znaczenie dla pytania, czym są odpady 
powstałe np. wskutek czy w związku 
z pożarem, ale pożarem specyficznym, 
takim, któremu uległy inne odpady.

Pożar to nie termiczne przekształcanie

Istotą problemu jest w tym wypadku 
konieczność zauważenia, że chodzi w ta-
kiej sytuacji o odpady powstałe wsku-
tek przekształcenia innych odpadów, 
przekształcenia na skutek wypadku 

o charakterze pożaru. To przekształ-
cenie nie ma charakteru przetworzenia 
odpadów pierwotnych (w sensie przy-
jętym w ustawie o odpadach), bowiem 
za przetworzenie jako sposób zago-
spodarowania odpadów można uznać 
wyłącznie działania prowadzone zgodnie 
z wymaganiami ustawy. Nie będzie to 
więc na pewno „termiczne przekształce-
nie odpadów” w sensie przyjmowanym 
przez ustawę o odpadach.

W szczególności nie ma również 
podstaw do tego, aby osobę, która 
spowodowała pożar, czy też służby 
prowadzące akcję gaśniczą uznać  
za tzw. wytwórców przetwarzających 
odpady (w rozumieniu definicji „wytwór-
cy odpadów” z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy 
o odpadach). Oznacza to, że za posiadacza 
odpadów powstałych wskutek pożaru 
odpadów należy uznać posiadacza od-

padów, które pożarowi uległy – nawet 
w sytuacji, w której odpady powstałe 
wskutek pożaru należy zaklasyfikować 
inaczej niż odpady pierwotne, później 
poddane pożarowi.

Decyzja starosty

To ustalenie nie narusza zasady szcze-
gólnej wynikającej z art. 101 ust. 1, zgod-
nie z którą starosta, jeżeli wymagają tego 
względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub 
środowiska, może decyzją nałożyć na 
sprawcę wypadku obowiązki dotyczące 
gospodarowania odpadami z wypad-
ków. Jest to właśnie przepis szczególny 
w stosunku do ogólnych zasad odpo-
wiedzialności za zagospodarowanie 
odpadów, ale zasady ogólne powinny 
znaleźć zastosowanie np. w przypadku, 
w którym nie ustalono sprawcy pożaru. 
Decyzja starosty powinna być wówczas 
kierowana do posiadacza odpadów, które 
uległy spaleniu w pożarze, i to starosta 
powinien tę decyzję wyegzekwować. 
Zastosowanie miałby wówczas także 
przepis art. 101 ust. 6.

Decyzja z art. 101 ust. 1 może być 
wydana w odniesieniu do odpadów 
powstałych wskutek pożaru innych 
odpadów, zwłaszcza w sytuacji, w której 
były to odpady o nie do końca ustalonym 
składzie czy mogące zawierać substan-
cje powodujące zagrożenia wskutek 
pożaru. Włączając w to reakcje ze środ-
kami gaśniczymi, uznanie zaistnienia 
wskazanych okoliczności wydaje się 
być niewątpliwe – nie można zasad-
nie wykluczyć możliwości powstania 
zagrożeń wskutek zanieczyszczenia 
gleby, wód, zwłaszcza podziemnych czy 
emisji do powietrza, możliwych także  
po zakończeniu akcji ratowniczej. Staro-
sta powinien więc ocenić, jak te możliwe 
zagrożenia zlikwidować lub ograniczyć, 
i wydać decyzję określającą niezbędne 
obowiązki.

prof. dr hab. Marek Górski 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Szczeciński

Źródło

1. Radecki W.: Ustawa o odpadach. Komen-

tarz. Wyd. IV. Warszawa 2016.

Na gruncie definicji 
pojawia się istotna 

kontrowersja 
związana z pytaniem, 

które odpady 
powstałe w związku 
z wypadkiem mają 

charakter „odpadów 
z wypadku”.
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W  ostatnich miesiącach 
obserwujemy wzmo-
żoną aktywność pol-
skiego ustawodawcy 

na polu nowelizacji przepisów pozako-
deksowego prawa spółek komunalnych. 
Na mocy Ustawy z 21 lutego 2019 r. 
o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 492) 
weszły (albo niedługo wejdą) w życie 
zmiany w wielu ustawach istotnych dla 
funkcjonowania spółek komunalnych. 
Dotyczy to zwłaszcza ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym, 
ustawy o gospodarce komunalnej, usta-
wy o ograniczeniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publicznej (tzw. ustawy antyko-

rupcyjnej) oraz ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (tzw. starej ustawy komino-
wej). Wiele z wprowadzanych zmian  
to reakcja na sygnalizowane w doktry-
nie praktycznie od samego początku 
wątpliwości prawne dotyczące szere-
gu zagadnień dotyczących obsadzania 
i funkcjonowania organów nadzorczych 
i zarządzających spółek komunalnych.

Na nowelizacji przepisów pozako-
deksowego prawa spółek komunalnych 
ustawodawca nie zakończył. W ostatnim 
czasie znowelizował także przepisy 
ogólniejsze – Kodeksu spółek handlo-
wych (k.s.h.) – w zakresie, który może 
mieć duże znaczenie także dla spółek 
komunalnych. Zmiany te weszły w ży-
cie 1 marca 2019 r. Ich źródłem jest 

ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla 
przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym. Spośród wprowadza-
nych nią zmian warto przedstawić te, 
które dotyczącą zasad składania rezy-
gnacji przez członków jednoosobowych 
zarządów spółek z o.o. i akcyjnych.

Dotychczasowy spór w doktrynie

Na tle dotychczas obowiązujących prze-
pisów obserwowaliśmy ogromny spór 
co do tego, komu osoba nosząca się 
z zamiarem rezygnacji z funkcji jedy-
nego członka zarządu spółki z o.o. lub 
akcyjnej powinna tę rezygnację zło-
żyć. Interpretacje były różne. Jako pod-
miot, do którego należało zaadresować 

Nowe zasady rezygnacji 
członków jednoosobowych 
zarządów spółek 
komunalnych

D
epositphotos/IzelPhotography

Prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. nie złoży już 
rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. 
Składając tę rezygnację, będzie bowiem musiał jednocześnie 
zwołać zgromadzenie wspólników, a rezygnacja wywrze 
skutek dopiero z dniem następującym po dniu, na który 
zwołano zgromadzenie.
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oświadczenie o rezygnacji, wskazywano 
w szczególności:
1) zgromadzenie wspólników albo 
walne zgromadzenie spółki,
2) radę nadzorczą spółki,
3) prokurenta lub pełnomocnika usta-
nawianego w celu przyjęcia od członka 
zarządu rezygnacji,
4. samą spółkę (adres jej siedziby).

Nierzadką praktyką było adresowa-
nie oświadczeń o rezygnacji jednocześ- 
nie do kilku spośród wyżej wymienio-
nych podmiotów. Istniejące wątpliwości 
w znacznej mierze rozwiała uchwa-
ła składu siedmiu sędziów Sądu Naj-
wyższego z 31 marca 2016 r. (sygn. akt  
III CZP 89/15), w której Sąd stwierdził, 
że „oświadczenie członka zarządu spółki 
kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji 
jest składane – z wyjątkiem przewi-
dzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. 
[dotyczącym spółek jednoosobowych, 
w których jedyny wspólnik albo ak-
cjonariusz jest jednocześnie jedynym 
członkiem zarządu – przyp. aut.] – spół-
ce reprezentowanej w tym zakresie 
zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”.  
Sąd Najwyższy opowiedział się zatem za 
składaniem rezygnacji z funkcji członka 
zarządu spółce reprezentowanej zgodnie 
z zasadami tzw. reprezentacji biernej, 
tj. przez co najmniej jednego członka 
zarządu lub prokurenta. W praktyce 
oznaczało to, że jedyny członek za-
rządu mógł złożyć swoją rezygnację 
spółce reprezentowanej przez proku-
renta albo nawet przez samego siebie  
(co Sąd wyraźnie stwierdził w punkcie 
VII uzasadnienia). Sąd dopuścił także 
składanie rezygnacji spółce reprezen-
towanej przez pełnomocnika ustano-
wionego w celu odebrania od członka 
zarządu oświadczenia o rezygnacji z peł-
nionej przez niego funkcji.

Nowe przepisy

Mimo iż uchwała siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z 31 marca 2016 r. została 
w większości pozytywnie przyjęta, usta-
wodawca postanowił sporną kwestię 
doregulować, dodając do Kodeksu spółek 
handlowych nowe przepisy: art. 202  
§ 6, 2331, 369 § 51 i 52 oraz 3971. Zgodnie 
z pierwszym z nich: „Jeżeli w wyni-

REKLAMA

Praktyka z pewnością poradzi sobie z nowymi 
wątpliwościami interpretacyjnymi. O ile łatwiej 
byłoby jednak, gdyby przepisy, które zdążyły już 
doczekać się obszernych komentarzy i obrosnąć 
orzecznictwem, nie były zbyt pochopnie 
zmieniane.

SERIA MAC/2, 
WIELOMATERIAŁOWE 

BELOWNICE DO RECYKLINGU

ZBELUJ WSZYSTKO!

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ  
I OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

PLASTIK PAPIER

BIOMASARDF

Za pomocą tej samej pracy możesz zbelować różne 
materiały. Ostrza w serii Mac/2 są łatwowymienne w 

zależności od materiału jaki belujemy:

Seria MAC/2 została zaprojektowana w taki sposób, 
aby w jak największym stopniu zagęszczać i redukować 
objętość, w celu optymalizacji transportu i zarządzania 

kosztami.

W PORÓWNANIU DO  
POPRZEDNICH SERII

1. OPTYMALIZACJA 
OBJĘTOŚCI 
Wymiary beli 
są idealne dla 
optymalizacji 

kosztów 
magazynowania i 

transportu.

2. NISKIE ZUŻYCIE 
ENERGII 

Silnik elektryczny 
klasy IE3: 30% 

oszczędności energii 
w porównaniu z 

silnikami tradycyjnymi

3. NISKIE KOSZTY 
EKSPLOATACYJNE 
Dzięki wysokiemu 

poziomowi 
automatyzacji i łatwej 

konserwacji

4. NISKIE 
ZUŻYCIE DRUTU 

STALOWEGO
Bele mogą być 

wiązane zarówno 
drutem stalowym, 
jak i plastikowym

WWW.AGREX-ECO.PL
INFO@AGREX-ECO.PL
TEL. 22 644 03 05

5. EFEKTYWNA 
KONSERWACJA CODZIENNA I 

SERWIS AWARYJNY
Belownice są bezpieczne, mają 

łatwy dostęp serwisowy i są 
proste w utrzymaniu

+30%
EFEKTYCZNOŚĆ 
ENERGETYCZNA

+30%
ŻYWOTNOŚĆ

+30%
WYTRZYMAŁOŚĆ

+30%
DOSTĘPNOŚĆ

+30%
KANAŁ XL

+30%
ROZMIAR

ZASOBNIKA

NOWA SERIA MAC/2 JEST IDEALNA 
DLA BRANŻY RECYKLINGU, BIOMASY 

I PALIW ALTERNATYWNYCH Z 
ODPADÓW. 
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ku rezygnacji członka zarządu żaden 
mandat w zarządzie nie byłby obsadzo-
ny, członek zarządu składa rezygnację 
wspólnikom, zwołując jednocześnie 
zgromadzenie wspólników, chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej. Zapro-
szenie na zgromadzenie wspólników 
zawiera także oświadczenie o rezy-
gnacji członka zarządu. Rezygnacja jest 
skuteczna z dniem następującym po 
dniu, na który zwołano zgromadzenie 
wspólników”.

Podobną regulację uchwalono dla 
spółek akcyjnych. Po art. 369 §5 k.s.h. 
dodano § 51 i 52 o treści:

„§ 51. Jeżeli w wyniku rezygnacji 
członka zarządu żaden mandat w zarzą-
dzie nie byłby obsadzony, członek zarzą-
du składa rezygnację radzie nadzorczej.

§ 52. Jeżeli żaden mandat w radzie 
nadzorczej nie jest obsadzony, członek 
zarządu składa rezygnację akcjonariu-
szom, zwołując jednocześnie walne 
zgromadzenie, chyba że statut spółki 
stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym 
zgromadzeniu zawiera także oświad-
czenie o rezygnacji członka zarządu. 
Rezygnacja jest skuteczna z dniem na-
stępującym po dniu, na który zwołano 
walne zgromadzenie”.

Co to w praktyce oznacza? Otóż pre-
zesi jednoosobowych zarządów spółek 
z o.o. będą musieli pamiętać, że w braku 
odmiennych regulacji w umowach ich 
spółek, chcąc skutecznie złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji, nie uczynią 
już tego – jak wcześniej – ze skutkiem 
natychmiastowym, lecz będą musie-
li odczekać do dnia następującego po 
dniu, na który zwołają zgromadzenie 
wspólników. Oświadczeniu o złożeniu 
rezygnacji będzie musiało towarzyszyć 
zwołanie zgromadzenia wspólników.

To bardzo istotna zmiana dla me-
nedżerów jednoosobowych zarządów 
spółek z o.o. (a trzeba dodać, iż odsetek 
takich zarządów w spółkach komunal-
nych jest bardzo duży).

Także menedżerowie spółek akcyj-
nych noszący się z zamiarem rezygnacji 
z pełnionej funkcji powinni pamiętać 
o nowej regulacji. W tym jednak przy-
padku nowe przepisy nie będą miały aż 
tak dużej doniosłości dla spółek komu-
nalnych. Należy zauważyć, że obowiązek 
złożenia przez członka zarządu spółki 

akcyjnej rezygnacji na ręce akcjonariu-
szy wraz ze zwołaniem walnego zgro-
madzenia dotyczy tylko takich spółek, 
w których nie jest obsadzony żaden 
mandat w radzie nadzorczej. Spółek 
akcyjnych zajmujących się gospodarką 
komunalną z nieobsadzonymi manda-
tami w radzie nadzorczej w praktyce 
w zasadzie się nie spotyka. Na margi-
nesie, nieco zaskakuje fakt, iż ustawo-
dawca podszedł w niniejszym przypadku 
inaczej do spółek z o.o. niż do spółek 
akcyjnych. Trudno zrozumieć, dlaczego 
członek jednoosobowego zarządu spółki 
akcyjnej, chcąc złożyć swoją rezygnację, 
musi ją złożyć walnemu zgromadzeniu 
tylko wtedy, gdy żaden mandat w radzie 
nadzorczej nie jest obsadzony, natomiast 
członek zarządu komunalnej spółki 
z o.o., w której rada nadzorcza także jest 
przecież obligatoryjna, nie ma możliwo-
ści złożenia swej rezygnacji tej radzie 
i musi ją złożyć wspólnikom, zwołując 
jednocześnie zgromadzenie wspólni-
ków. Wynika to zapewne z tego, że 
w większości przypadków ustanowienie 
rady nadzorczej w spółce z o.o. nie jest 
obligatoryjne, ale akurat w odniesieniu 
do spółek komunalnych jest inaczej 
(ustawa o gospodarce komunalnej czyni 
powołanie rady nadzorczej w spółce 
z o.o. obligatoryjnym). Należy pewnie 
postulować, aby omawianą kwestię 
regulować po prostu w umowach spółek 
komunalnych inaczej (na co art. 202 § 6 
wprost zezwala).

Nowe wątpliwości

Uchwalając nowe art. 202 § 6, 2331, 369 
§ 51 i 52 oraz 3971, k.s.h. ustawodawca 
chciał wyeliminować narosłe wcze-
śniej wątpliwości dotyczące składania 
rezygnacji w spółkach posiadających 
zarządy jednoosobowe. Moim zdaniem, 
mając na uwadze, iż sprawę dostatecz-
nie wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
 z 31 marca 2016 r., nie było to potrzebne. 
Efekt jest taki, że pewne wątpliwo-
ści zostały wprawdzie usunięte, ale 
pojawiają się w ich miejsce zupełnie 
nowe. I tak, w szczególności, pojawia się 
pytanie, jak rozumieć zapis w art. 202 
§ 6 k.s.h., zgodnie z którym umowa 
spółki może stanowić inaczej („członek 

zarządu składa rezygnację wspólnikom, 
zwołując jednocześnie zgromadzenie 
wspólników, o którym mowa w art. 2331, 
chyba że umowa spółki stanowi inaczej”).  
Do czego się odnosi sformułowanie 
„umowa spółki stanowi inaczej”? – tylko 
do tego, że można w umowie spółki 
postanowić, iż rezygnujący członek 
zarządu nie musi jednocześnie zwoływać 
zgromadzenia wspólników, czy może do 
tego, że można w ogóle wskazać inny 
podmiot niż wspólnicy, do którego rezy-
gnacja powinna być kierowana? Myślę, 
że chodzi o to drugie. W umowach spółek 
komunalnych, w których rada nadzorcza 
jest obligatoryjna, najlepiej byłoby zatem 
zamieszczać regulacje wzorowane na 
art. 369 § 51 i 52 k.s.h., umożliwiające 
w pierwszej kolejności składanie re-
zygnacji radzie nadzorczej, a dopiero 
w razie jej nieobsadzenia wspólnikom.

Innym realnym problemem jest to, 
czy w świetle nowych regulacji art. 202 
§ 6 in fine i art. 369 § 52 in fine k.s.h. na 
danym zgromadzeniu wspólników albo 
walnym zgromadzeniu zwołanym przez 
rezygnującego członka zarządu można 
powołać inną osobę w jego miejsce. 
Ustawodawca postanowił, iż rezygna-
cja danego członka jednoosobowego 
zarządu spółki jest skuteczna z dniem 
następującym po dniu, na który zwo-
łano zgromadzenie wspólników/walne 
zgromadzenie (a nie z dniem, na który 
zwołano to zgromadzenie). Jako że nie 
można powoływać kolejnych osób na 
miejsca już obsadzone, będzie trzeba 
w praktyce uważać, aby w uchwałach 
o powołaniu nowych osób na stanowi-
ska zwalniane przez osoby rezygnują-
ce z funkcji wskazywać, iż powołanie 
jest dokonywane ze skutkiem na dzień 
następujący po dniu odbycia danego 
zgromadzenia, a nie na dzień odbywania 
tego zgromadzenia.

Praktyka z pewnością poradzi sobie 
z nowymi wątpliwościami interpretacyj-
nymi. O ile łatwiej byłoby jednak, gdyby 
przepisy, które zdążyły się już docze-
kać obszernych komentarzy i obrosnąć 
orzecznictwem, nie były zbyt pochopnie 
zmieniane.

dr Jędrzej Jerzmanowski 

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt 

Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
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Prasy i belownice – oferta rynku

Nowa seria wielozadaniowych pras 
belujących MAC/2 jest jeszcze bardziej 
wydajna, ekologiczna oraz wszech-
stronna. Cechą, która wyróżnia ją na 
tle konkurencji, jest jej uniwersalność. 
Wystarczy tylko wymienić ostrza, by 
używać jednej maszyny do belowania 
różnego rodzaju materiałów: plastiku, 
papieru, biomasy czy paliwa alterna-
tywnego (RDF).

Oferowany przez firmę AGREX- 
-ECO typoszereg MACPRESSE zawiera 
prasy o sile nacisku od 60 do 200 ton,  
wydajnościach od 2 do 65 t/h i cię-

żarze beli do 2000 kg, w zależności  
od modelu.

System belowania z wiązaniem 
poziomym zapewnia prostą konser-
wację i utrzymanie czystości, a także 
jest bezpieczny dla operatora. Do tego 
oferuje 4- lub 5-krotne wiązanie drutem 
dla najlepszego rezultatu belowania. 
Opatentowany system wiązania MAC 
POLY-TIE® jako jedyny na rynku po-
zwala z kolei wiązać przemiennie bele 
drutem plastikowym lub stalowym. 
W serii MAC/2 cykl wiązania został 
przyspieszony o 50%. System tnąco-
-prasujący oraz przedłużony kanał XL 

(MAC/2) umożliwia większą gęstość 
beli w porównaniu do pras z systemem 
wstępnego docisku materiału.

Odporne na zużycie okładziny we-
wnętrzne ze stali HARDOX, o grubości 
15 mm, mocowane są za pośrednictwem 
opatentowanego systemu połączeń 
śrubowych dla ich łatwej wymiany.

Ich wysoka jakość opiera się na 
autorskim procesie produkcyjnym  
„pod jednym dachem”, który prowadzi 
kontrolę i testy wszystkich mecha-
nicznych podzespołów. Prasy belujące  
MACPRESSE są gotowe do pracy w trud-
nych warunkach.

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
tel. 22/644-03-05
e-mail: info@agrex-eco.pl
www.agrex-eco.pl

Firma BERGMANN jest niemieckim pro-
ducentem maszyn do gospodarki odpa-
dami. Od ponad 40 lat stawia na własne 
innowacyjne maszyny, skupiając się 
przede wszystkim na ergonomii pracy 
oraz wysokiej jakości i długiej żywotno-
ści maszyn. Filarem firmy BERGMANN 
są Roll-Packery, Rotokompaktory oraz 
specjalne Prasokontenery.

Roll-Packery to zagęszczacze walco-
we, które zagęszczają wszelkie odpady 
bezpośrednio w otwartym kontenerze 
do 40 m3. Stosowane mogą być do odpa-

dów paletowych i wielkogabarytowych, 
tak samo jak do twardych plastików oraz 
selektywnej zbiórki.

Rotokompaktory stały się pogromca-
mi belownic pionowych. Innowacja Ro-
tokompaktora polega na zagęszczaniu za 
pomocą obrotowego walca, który rozrywa 
i ubija praktycznie każdy surowiec i odpad. 
Rotokompaktory mogą być ładowane 
(w przeciwieństwie do belownic) w trybie 
ciągłym oraz praktycznie z każdej strony, 
nawet za pomocą taśmociągu. Cały proces 

może się odbywać w pełni automatycznie. 
Prasokontenery wyróżniają się wielo-
ma opatentowanymi rozwiązaniami.  
Najważniejszą innowacją jest specjalna 
płyta prasująca, która nie wymaga czysz-
czenia! Zbędna jest zatem tradycyjna 
(tak bardzo uciążliwa) klapa czyszcząca. 
Siłowniki umieszczone są z boku ma-
szyny i nie mają styczności z odpadami,  
co znacząco wpływa na żywotność ma-
szyny oraz siłę zgniotu, a tym samym na 
stopień zagęszczenia odpadów.

BERGMANN POLSKA
ul. Kolista 105c
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/812-69-35
e-mail: biuro@bergmann-polska.pl
www.bergmann-polska.pl

PREZENTACJE
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Firma PRESONA AB to renomowany 
szwedzki producent belownic kanało-
wych. Oferuje urządzenia do zastoso-
wań przemysłowych, przeznaczone do 
produkowania bel prostopadłościennych 
z materiałów takich jak: tektura falista, 
karton, różnego rodzaju papier, tworzy-
wa sztuczne, butelki PET, folie, puszki 
aluminiowe, RDF, balast po segregacji 
odpadów czy zmieszane odpady ko-
munalne. Są to urządzenia całkowicie 

zautomatyzowane, zapewniające wysoki 
poziom bezpieczeństwa obsługi, wysoką 
wydajność pracy, niezawodność oraz 
trwałość. Z uwagi na niskie zużycie 
energii są one bardzo ekonomiczne 
w eksploatacji. Tak niskie zużycie energii 
zapewnia duża komora prasowania oraz 
zastosowanie układu prasowania wstęp-
nego bez konieczności stosowania noża 
odcinającego oraz wybijaka materiału.

Odpady zgniatane są w dwóch kie-
runkach – od góry z siłą od 25 do 70 ton 
i od tyłu z siłą od 50 do 140 ton jedno-
cześnie, z wydajnością objętościową od 
200 do 800 m3/h, w zależności od typu 
maszyny. Gęstość uzyskiwanych bel 
w zależności od typu maszyny wynosi 
od 400 do 750 kg/m3 dla papieru.

Standardowo nasze belownice wy-
posażone są w układ wiązania pionowe-
go pięcioma drutami. Ich dużą zaletą jest 

możliwość wykorzystania jednej prasy 
do wiązania bel drutem stalowym lub 
drutem z tworzywa sztucznego, bez 
konieczności wymiany układu wiążą-
cego. Produkujemy również belownice 
wiążące sznurkiem polipropylenowym.

Obsługa belownic firmy Presona 
jest bardzo prosta, a zmianę ustawień 
wykonuje się na ekranie dotykowym.

Prasy mogą być wyposażone w PET 
perforator, wirbulator, system wiązania 
krzyżowego, transporter ładujący oraz 
wymienne płyty HARDOX w komorze 
zgniatania i kanale oporowym.

Firma Presona oferuje 21 typów 
belownic, różniących się siłą zgniotu 
głównego (50-140 ton) oraz zgniotu 
wstępnego (25-70 ton), wydajnością 
masową (12-46 ton/godz.) oraz mocą 
napędu (22-15 kW), dopasowanych do 
potrzeb swoich klientów.

Presona Polska
ul. Budy 3/47, 01-466 Warszawa
tel.: 22/665-02-05
e-mail: biuro@presona.pl
www.presona.pl

Presona AB
PO Box 63, SE-273 22 Tomelilla
(Szwecja)
tel.: +46/417-199-00
e-mail: sales@presona.com 
www.presona.se 

Firma HSM to uznany na całym świecie 
producent belownic i niszczarek doku-
mentów „Made in Germany”. Szczególną 
pozycję w ofercie HSM stanowią w pełni 
zautomatyzowane belownice kanałowe 
z serii VK o sile zgniotu do 150 ton. Każde 
z tych urządzeń to odrębna instalacja 
dostosowana do indywidualnych wy-
magań i potrzeb klienta. 

Wspólną cechą belownic automa-
tycznych HSM jest poziome wiązanie 
bel, które w znacznym stopniu ułatwia 

zarówno montaż, jak i konserwację 
maszyny. 

HSM stale dba o rozwój technologii, 
wprowadzając szereg innowacyjnych 
rozwiązań, np. powiązanie licznika ilości 
wytworzonych bel ze zużyciem drutu 
czy zastosowanie falowników umożli-
wiających zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej o ok. 40% w stosunku  
do tradycyjnych napędów. 

Różnorodne opcje wyposażenia do-
datkowego umożliwiają uniwersalne 

zastosowanie pras w różnych branżach  
i do różnego rodzaju odpadów, a wy-
mienne okładziny ze stali Hardox po-
zwalają na prasowanie także materiałów 
trudnych, powodujących zwiększone 
zużycie. 

Belownice HSM są przyjazne w ob-
słudze i bezpieczne w użytkowaniu, 
a o ich stan techniczny dba zespół wyso-
kiej klasy techników serwisowych HSM.

HSM to więcej jakości, więcej wspar-
cia, więcej możliwości!

HSM Polska Sp. z o.o. 
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
tel. 22/862-23-69
e-mail: handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu 
www.belownica.com.pl

PREZENTACJE
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Firma Wende Recycligtech od 1997 r. działa 
w obszarze dystrybucji pras dla gospo-
darki odpadami komunalnymi i przerobu 
surowców wtórnych. 

Jesteśmy przedstawicielem renomo-
wanej i uznanej na całym świecie firmy 
PAAL. Ten niemiecki producent auto-
matycznych belownic kanałowych wy-
produkował od 1886 r. już ponad 31 tys. 

urządzeń. Maszyny firmy PAAL należą 
do ścisłej czołówki pod względem jakości, 
niezawodności, innowacyjności i niskich 
kosztów eksploatacji. Wykorzystywane 
są przez firmy profesjonalnie zajmujące 
się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów 
oraz surowców wtórnych. 

W skład oferty wchodzą belownice 
każdego rodzaju – od maszyny z wiąza-
niem ręcznym, poprzez prasy z wiązaniem 
automatycznym poziomym i pionowym, 
po belownice klasy premium z wiązaniem 

pionowym lub krzyżowym, które są naj-
bardziej znane i rozpowszechnione w kraju. 
Ofertę uzupełniają prasy wiążące sznur-
kiem z tworzywa sztucznego oraz prasy 
dwutłokowe wiążące taśmą plastikową. 
Belownice firmy PAAL belują praktycznie 
każdy znany materiał, począwszy od pa-
pieru, ścinki, kartonu, folii i PET, poprzez 
siano i frakcję nadsitową, do zmieszanego 
odpadu komunalnego włącznie.

Dostarczyliśmy ponad 800 belownic 
kanałowych firmy PAAL. 

Wende Recyclingtech
Ewa i Piotr Pantoł
Kościerzyce 41E, 49-314 Kościerzyce
tel./fax 77/416-96-66
wende@wende.pl
www.wende.pl
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Nowe wytyczne do badań 
odpadów komunalnych
W listopadzie 2018 r. na zlecenie ministra środowiska firma Atmoterm opracowała dokument  
pt. „Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji badań w zakresie analizy 
składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacji 
wyników badań”. Na potrzebę opracowania tego dokumentu zwrócono uwagę w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami 2022.

M etody badań zostały tak 
zaproponowane, aby 
możliwe było porów-
nywanie otrzymanych 

wyników z wynikami historycznymi 
badań wykonywanych na podstawie 
wytycznych autorstwa prof. Andrzeja 
Jędrczaka i dr. inż. Ryszarda Szpadta 
„Określenie metodyki badań składu si-
towego, morfologicznego i chemicznego 
odpadów komunalnych” z 2006 r. W no-
wych wytycznych zwrócono uwagę na 
istotne przekształcenia systemu gospo-
darki odpadami, wynikające ze zmiany  
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z 2011 r. Autorzy 
rekomendują badanie składu pełnego 
strumienia odpadów, a nie, jak dotych-

czas praktykowano, wyłącznie odpadów 
zmieszanych. Opracowanie składa się 
z dziewięciu rozdziałów, których krótką 
charakterystykę przedstawiono poniżej.

Brakuje nowych badań

Rozdział „Przegląd prawa UE oraz krajo-
wego w zakresie wymagań dotyczących 
prowadzenia badań morfologicznych 
odpadów komunalnych” zawiera listę 
norm europejskich obejmujących ba-
danie wszelakich właściwości odpadów. 

Każda z norm zawiera krótką charakte-
rystykę, która ma pozwolić planującemu 
badania dopasować metodę badawczą 
do postawionego celu badań.

W rozdziale „Zestawienie i opis 
metod badań morfologicznych wyko-
nywanych w Polsce i UE” dokonano 
przeglądu metod i zakresów badań od-
padów komunalnych we wszystkich 
krajach UE. Scharakteryzowano szcze-
gólnie metody stosowane w Polsce od 
lat 80. XX w. Niepodważalnie spójnym 
wnioskiem dla UE jest fakt, iż badania, 
jeśli już są prowadzone, to najczęściej 
w dużych miastach. W większości krajów 
brakuje cykliczności i jednolitości zakre-
sów badań. Najczęściej dostępne opisy 
przeprowadzonych badań są efektem 

projektów naukowych, których wyniki 
nie są weryfikowane w kolejnych edy-
cjach – z prozaicznego powodu, jakim 
jest brak finansowania.

Istotnym problemem w zestawie-
niu i porównaniu danych pomiędzy 
krajami oraz krajowymi metodami 
badań jest kwestia wyznaczenia próbki 
badawczej. Odnoszenie zawartości 
poszczególnych frakcji do masy od-
padów będących przedmiotem badań 
(np. odpady resztkowe) daje bowiem 
zupełnie inne rezultaty niż odniesie-

nie tej samej frakcji do całkowitego 
strumienia odpadów komunalnych. 
Ponadto przy wyznaczaniu podstawo-
wych właściwości, takich jak gęstość 
nasypowa czy wilgotność, ważne jest 
zaznaczenie, czy odpady pobierane 
były w miejscu wytworzenia, czy po 
dostarczeniu do instalacji. Te i wiele 
innych wątpliwości interpretacyjnych 
opisano w rozdziale dotyczącym metod 
weryfikacji wyników badań.

Nowe, elastyczne metody

Rozdział trzeci opisuje „Rekomendowa-
ne metody badania morfologii odpadów 
komunalnych”. Autorzy opracowania 
postawili na ich elastyczność, bowiem 
zakres badań odpadów komunalnych 
uzależniony jest m.in. od celu, jakiemu 
służyć mają otrzymane wyniki. Przed-
stawili stosowany powszechnie podział 
umownych wskaźników wraz z opisem 
zasadności ich zidentyfikowania. Pod-
rozdział 3.2 zawiera też opis sposobów 
przeprowadzania badań z propozycją 
dopasowania ich zakresu do celów ba-
dawczych. Zwrócono także uwagę na 
czynniki związane ze źródłem wytwa-
rzania odpadów komunalnych, które 
mogą pochodzić z różnych typów zabu-
dowy, np. mieszkaniowej bądź usługowej 
lub ze stref publicznych. Przedstawiono 
także proponowany sposób interpretacji 
wyników badań, a same badania zostały 
podzielone na cztery zakresy:

 ̀ badanie podstawowe,
 ̀ badanie rozszerzone,
 ̀ badanie całkowitego strumienia 

odpadów,
 ̀ badanie w warunkach technolo-

gicznych.

Istotnym problemem jest kwestia wyznaczenia próbki 
badawczej. Odnoszenie zawartości poszczególnych frakcji 
do masy odpadów będących przedmiotem badań daje 
bowiem zupełnie inne rezultaty niż odniesienie tej samej 
frakcji do całkowitego strumienia odpadów komunalnych.
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Ten ostatni z zakresów wydaje się 
najbardziej efektywny ekonomicznie. 
Dopuszczalne jest bowiem uznanie  
za skład morfologiczny badanego stru-
mienia odpadów wyniku przetwarzania 
w części mechanicznej instalacji MBP 
(spełniającej wymagania BAT). Zaznaczyć 
należy, że odpady muszą stanowić partię 
badawczą z konkretnego obszaru objęte-
go analizą, a urządzenia technologiczne 
powinny wcześniej zostać oczyszczone 
z innych odpadów. Zaleca się jednak, aby 
ten rodzaj badań stanowił uzupełnienie 
do zakresu badań rozszerzonych wyko-
nywanych w laboratoriach.

Szacunkowe koszty

W formie tabelarycznej oszacowano 
koszty badań w dopasowaniu do za-
kresu ustalonego na podstawie celu 
postawionego przez zlecającego usługę. 
Są to ustalenia kosztowe na dzień spo-
rządzenia wytycznych. Zapotrzebowanie 
na tego typu opracowania znacząco 
wzrosło w 2018 r. Wynika to z zakresu 
danych podstawianych do wzoru na 
poziomy recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, wynika-
jącego z Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych. Ustalenie wskaźnika 
UmPMTS (łączny udział odpadów pa-
pieru, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła i odpadów wielomateriałowych 
w składzie morfologicznym odpadów 
komunalnych) wskazano zatem w wy-
tycznych jako jeden z celów badań. 
Sytuację może jednak zmienić propo-
nowana nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(projekt z 28 lutego 2019 r.), w której 
proponuje się obliczanie poziomów 
recyklingu bez udziału wskaźnika do-
tyczącego składu morfologicznego 
odpadów. Obserwując więc motywację 
gmin do podjęcia działań badawczych 
w tym celu, należy przypuszczać, że 
będą one podejmowane sporadycznie. 
Poznanie składu odpadów, chociażby do 
analizy planowanych inwestycji, będzie 
zdecydowanie częściej warunkować 
zlecenie badań.

Metody weryfikacji wyników

W sposób tabelaryczny i za pomocą krót-
kiego opisu przedstawiono listę działań 
i czynników, na które należy zwrócić 
uwagę celem weryfikacji przedstawio-
nych wyników badań oraz wniosków 
z nich płynących. Zaznaczono wyma-
gania dla doświadczenia zawodowego 
osoby oceniającej wyniki. Warunkiem 
prawidłowej interpretacji wyników jest 
zapoznanie się co najmniej z rozdziałem 3  
opracowania.

Rozdział szósty zawiera charak-
terystykę 125 pozycji literaturowych 
wymienionych na końcu dokumentu. 
Są to zarówno opracowania naukowe 
dotyczące metodyk badawczych, jak 
i wnioski i wyniki badań z krajów UE 
i innych. Zamieszczono także odnośniki 
do dokumentów planistycznych i po-
dobnych opracowań w innych krajach 
unijnych.

Rozdział siódmy to katalog 13 tabel 
występujących w dokumencie, a kolejny 
to spis rysunków.

Badania głównie w dużych miastach

W rozdziale dziewiątym scharakteryzo-
wano metody badań przeprowadzonych 
w Polsce w latach 2013-2017 dla wybra-
nych gmin lub obszarów badawczych, 
składających się z kilku gmin o podob-
nym charakterze zabudowy. Zarówno 
publikacje, jak i wnioski własne autorów 
opracowania na podstawie ponad tysiąca 
sprawozdań wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi z lat 2014-2017 
wskazują, że badania składu morfologicz-
nego odpadów wykonywane są głównie 
w dużych miastach. Gminy miejsko-wiej-
skie oraz wiejskie w znaczącej więk-
szości nie zlecają wykonywania tego 
typu badań. Jeśli odpady z ich obszaru 
podlegają badaniu, jest to najczęściej 
efekt realizacji przedsięwzięć badaw-
czych uczelni i instytutów finansowa-
nych ze środków projektów grantowych.  
Pełne wyniki badań stanowią załączniki 
do opracowania.

Biorąc pod uwagę wnioski z do-
świadczeń innych krajów oraz zalecenia 
autorów poprzednich wytycznych, na-
leży stwierdzić, iż w Polsce istnieje duża 

potrzeba skoordynowanych badań na 
poziomie krajowym. Z planu prac mi-
nistra środowiska nie wynika, aby takie 
działania były planowane w najbliższej 
przyszłości. Zadanie polegające na badaniu 
składu odpadów zostało wpisane w każdy 
wojewódzki plan gospodarki odpadami 
jako powinność gminy. Jednakże brak 
zewnętrznych źródeł finansowania i ak-
tów prawnych nakazujących prowadzenie 
monitoringu nie zachęca samorządów do 
poznawania składu odpadów. To w kon-
sekwencji uniemożliwia podejmowanie 
słusznych decyzji w zakresie modelowa-
nia i planowania gospodarki odpadami 
w gminie. Innym ważnym zadaniem, jakie 
powinna postawić sobie administracja 
centralna, jest, jeśli nie wykonywanie, 
to chociażby centralne przetwarzanie 
danych o składzie odpadów powstałych 
w ramach badań prowadzonych przez 
gminy. Wzorem dla takiej bazy mogłyby 
być bazy informacji geologicznych lub 
geodezyjnych.

Dokument opublikowano w biule-
tynie informacji publicznej ministra 
środowiska – https://www.gov.pl/web/
srodowisko/odpady-komunalne.

Jacek Pietrzyk 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 

Atmoterm 

Joanna Leoniewska-Gogola 

Atmoterm
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Dzierżawa pojemników oznacza 
większą niezależność gmin
W ramach przetargu na wywóz odpadów gminy najczęściej zlecają operatom 

również dostawę pojemników do nieruchomości. Wydaje się to proste i zasadne, 

choć w praktyce może rodzić komplikacje, których można uniknąć, jeśli 

samorząd zdecyduje się wydzierżawić pojemniki od niezależnej firmy. Niektórzy 

samorządowcy już się o tym przekonali i bardzo chwalą sobie takie rozwiązanie.

P rzykładem jest gmina Miedźno, położo-

na w województwie śląskim. Jak pod- 

kreśla jej wójt, Piotr Derejczyk, wy-

dzierżawienie pojemników oznacza 

krok w stronę niezależności samorządów. – Dotych- 

czasowa praktyka przetargów na odbiór i zago-

spodarowanie odpadów komunalnych, zawiera-

jąca w sobie dostawę przez ich zwycięzców także 

pojemników na odpady, wyczerpała się – stwierdza  

Piotr Derejczyk i dodaje, że takie rozwiązanie, na-

dal praktykowane w wielu gminach, niesie za sobą  

niebezpieczeństwo przerwy w odbiorze odpadów. 

I to nie tylko w okresie między przetargami!

Utarty schemat hamuje konkurencję

Przetargi na wywóz i zagospodarowanie odpadów 

ogłaszane są najczęściej na rok lub dwa lata. 

Dlatego kalkulując ryzyko ewentualnej utraty 

zlecenia w perspektywie dwóch czy trzech lat, 

operatorzy posiadający swoje pojemniki w cenę 

wywozu wliczają także ich amortyzację, powięk-

szoną dodatkowo o marżę. A warto pamiętać, że 

zakup 1000 sztuk pojemników to dla takiej firmy 

koszt około 75 tys. zł. Operatorzy chcą nie tylko 

odzyskać te pieniądze, ale też na pojemnikach 

zarobić. Łatwo się domyślić, że gminy płacące 

za wywóz odpadów płacą także za pojemniki. 

Czasami więcej niż powinny.

– Dostawa pojemników przez przedsiębiorcę 

to także, paradoksalnie, hamulec konkurencji – 

podkreśla wójt Miedźna. – Koszt rozwiezienia 

pojemników, potrzebny na to czas oraz zaangażo-

wanie pracowników skutecznie zniechęcały inne 

firmy do udziału w przetargach. Znacznie łatwiej 

jest podjąć decyzję o udziale w postępowaniu 

o zamówienie publiczne, gdy wszyscy potencjalni 

uczestnicy startują z porównywalnych pozycji –  

mówi Piotr Derejczyk.

Przede wszystkim ekonomia

Na szczęście, na rynku już pojawiały się nowe 

pomysły i rozwiązania, więc samorządy nieko-

niecznie muszą dostosowywać się do utartego 

i kosztownego schematu. Jeśli zdecydują się na 

dzierżawę pojemników, wówczas, rozpisując prze-

targ na wywóz odpadów, nie muszą uwzględniać 

kwoty, którą i tak musiałyby przekazać operatoro-

wi za należące do niego pojemniki. W ten sposób 

samorząd unika po prostu pośrednika i kosztów.

Właśnie dlatego dzierżawa pojemników 

od niezależnej firmy to rozwiązanie korzystne 
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ekonomicznie dla gminy. Daje też swobodę 

elastycznego reagowania na zmiany przepisów 

prawa w przyszłości, a także rozwija konkurencję 

między operatorami. Dowodem na to jest ostatni 

przetarg na odbiór odpadów w gminie Miedźno. 

Po raz pierwszy od kilku postępowań wzięło 

w nim udział kilku przedsiębiorców. – Nasze 

doświadczenia pozwalają mi ocenić, że decyzja 

o wydzierżawieniu pojemników była słuszna i ko-

rzystna dla gminy – mówi wójt Piotr Derejczyk.

To gmina stawia warunki

Wynajem pojemników pomaga nie tylko ogra-

niczyć koszty, ale też bardziej uniezależnić sa-

morząd od operatora i dać większą swobodę 

w kreowaniu skutecznej, lokalnej gospodarki 

odpadami. W gminach, które na własną rękę 

dzierżawią pojemniki, w przypadku zmiany 

operatora znika bowiem problem z ich rozsta-

wianiem i ewentualnym zebraniem. A takie 

problemy mogą pojawiać się nawet co roku.

Z doświadczeń samorządowców wynika 

bowiem, iż operatorzy sugerują niekiedy, że jeśli 

przegrają kolejny przetarg, zabiorą pojemniki. 

Takie sygnały pojawiają się nawet w czasie 

trwania umów. Tymczasem gospodarowanie 

odpadami to temat bardzo drażliwy, a każde za-

wirowania na lokalnym rynku oznaczają kłopoty 

dla samorządów i komplikacje dla mieszkańców. 

Dzierżawa pojemników sprawia, że to gmina 

ma w tym zakresie kontrolę nad operatorem, 

a nie na odwrót.

– Sam doświadczyłem w okresie obowią-

zywania kontraktu co najmniej kilku rozmów 

z przedsiębiorcami, które kończyły się zawo-

alowaną groźbą, że umowa zostanie wypowie-

dziana, a pojemniki zabrane – przyznaje wójt 

Miedźna, Piotr Derejczyk. – Takiej treści ulotki 

były także dostarczane do mieszkańców przed 

końcem umowy. Pojemniki były wykorzystywane 

jako narzędzie nacisku na gminę. Stąd decyzja 

o podjęciu współpracy z firmą Impex, ponieważ 

wydzierżawienie pojemników zabezpiecza nas 

przed taką sytuacją w przyszłości – dodaje.

Stabilność w niepewnych czasach

W sytuacji niestabilnych cen w gospodarowaniu 

odpadami dzierżawa pojemników pozwala też 

gminom na ustabilizowanie choćby części pono-

szonych kosztów. W warunkach rosnących cen 

może być to dla gmin dobre rozwiązanie, a w razie 

konieczności zmiany operatora mieszkańcy tego 

nie odczują, ponieważ pojemniki i tak będą stały 

na ich posesjach.

Dodatkowym atutem jest tu możliwość dzier-

żawy pojemników w odpowiednich kolorach, 

zgodnych z wytycznymi. To rozwiązanie bardzo 

istotne zwłaszcza w kontekście zbliżającego 

się wejścia w życie obowiązku segregowania 

odpadów z podziałem na pięć frakcji – ma to 

nastąpić od stycznia 2021 r. Warto też zaznaczyć, 

że mogą też dzierżawić mieszkańcom pojemniki 

wynajmowane od firmy Impex.

Rozpisywanie dodatkowego przetargu na 

dzierżawę pojemników może wydawać się kło-

potliwe, ale to tylko pozory. Najprawdopodobniej 

bowiem po nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach samorządy i tak 

będą musiały rozpisywać oddzielne przetargi na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wystar-

czy więc rozpisać dodatkowe postępowanie 

na dzierżawę.

24
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MBP-y nie znikną, ale trzeba 
będzie w nie zainwestować
Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest ich przyszłość? 
Z Piotrem Szewczykiem, przewodniczącym Rady RIPOK oraz członkiem Rady Programowej Konferencji 
„Mechaniczne i biologiczne przekształcanie odpadów – Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu”, 
rozmawia Szymon Pewiński.

Pojawiają się głosy, że część przesta-
rzałych MBP-ów w zasadzie należałoby 
zamknąć. To prawda?
Trzeba zdefiniować, czym jest „polski 
MBP”. To kalka pojęciowa z niemieckiego 
mechanisch-biologische Abfallbehan-
dlungsanlage (MBA). W Niemczech były 
to zakłady, w których z odpadów zmiesza-
nych (resztkowych) produkowane było 
paliwo dla spalarni, elektrociepłowni czy 
dla współspalania. To „niemieckie MBA” 
jest zupełnie czym innym niż polskie 
instalacje regionalne, w których wyko-
rzystuje się technologię MBP. Niemal 
każda instalacja przetwarzania odpadów –  
poza spalarnią – jest instalacją z częścią 
mechaniczną i biologiczną.

W naszym kraju „typowych MBP-ów”,  
czyli instalacji, w których odpady zmie-
szane są rozdrabniane, wydzielana jest 
z nich frakcja ciężka (następnie biostabi-
lizowana) i lekka (trafiająca do spalenia), 
jest może 10-15%.
A reszta to…?
Reszta to instalacje posiadające mniej 
lub bardziej zaawansowane sortow-
nie, w których odzyskuje się i kieruje 
do recyklingu spore ilości surowców 
wtórnych. Nie można więc mówić, że 
to jest mechaniczna część „niemiec-
kiego MBA”. To normalne sortownie, 
często nowocześniejsze od tych na za-
chodzie Europy, które w każdej chwili 
mogą być przestawione na inne zadania.  
To w zdecydowanej większości uniwer-
salne instalacje, w których można rozsor-
tować odpady z żółtego worka, doczysz-
czać papier itp. Jednym słowem, mogą 
funkcjonować jako sortownie dla odpa-
dów selektywnie zbieranych. Drugim 
elementem większości RIPOK-ów jest  
kompostownia wykorzystywana obec-
nie do biostabilizacji frakcji drobnej z od-

padów zmieszanych, ale bez problemu 
mogąca produkować kompost z selek-
tywnie zebranych, czystych bioodpadów.
W MBP-ach powstaje także paliwo al-
ternatywne – RDF, który coraz częściej 
zalega w magazynach. Skoro to dobry 
produkt, dlaczego prawie nikt nie chce 
go kupować?
Problem jest złożony. Spalarnie nie chcą 
przyjmować RDF-u, bo w decyzjach 
mają pozwolenie na spalanie odpadów 
zmieszanych, których obecnie jeszcze 
mają pod dostatkiem. Cementownie 
mają nadmiar RDF-u i to one, będąc 
monopolistą, dyktują warunki cenowe. 
Jeszcze niedawno cementownie płaciły 
około 50 zł za tonę dobrego RDF-u, dziś 
ogłaszają aukcje, z których wynika, że 
to im trzeba dopłacać, często nawet 
100-150 zł za tonę. Mają też ograniczone 
możliwości spalania RDF-u, wynikające 
z ilości produkowanego cementu. 

Jeśli kiedyś wytwórca RDF-u dosta-
wał 50 zł, a teraz musi dokładać 150 zł, to 
koszty przetworzenia wzrosły o 200 zł.  
Te realne koszty trzeba przerzucić na 
kogoś innego – na RIPOK, gminę i dalej 
na mieszkańca. Ostateczne koszty po-
niesie mieszkaniec. Bardzo podobna jest 
dziś sytuacja z folią przekazywaną do 
recyklingu, do której też często trzeba 
dopłacać. Działa tu mechanizm usta-
lania ceny w oparciu o podaż i popyt.  
Te elementy też są składnikami kosztów 
przetwarzania odpadów.
Jakie jest w przyszłości miejsce MBP-ów  
w gospodarce, w której tak duży nacisk 
kładzie się na recykling?
Uszczelniono gospodarkę odpadami. 
Przybyło też odpadów. Zniknęła część 
szarej strefy, a nasze nowe, zaostrzone 
ponad miarę prawodawstwo zniszczy 
znaczną część mniejszych firm recy-

klingowych. Taki scenariusz jest bardzo 
prawdopodobny. Słychać narzekania 
na MBP-y i pojawia się chęć ich za-
mykania. Można prosto empirycznie 
sprawdzić, co się stanie, gdy nie będzie 
tych „niedobrych MBP-ów”. Wystarczy 
je – w ramach eksperymentu – zamknąć 
na dwa tygodnie. Taki eksperyment 
szokowego wdrożenia 100% zero waste 
i 100% circular economy przerabiano 
już kilka lat temu w Neapolu.

W Polsce w większości regionów 
mamy kryzys nadpodaży odpadów. Oko-
liczne gminy i firmy odbierające odpady 
ze zdziwieniem to ostatnio stwierdziły. 
Piszą prośby do instalacji, żeby przyjąć 
ich odpady. Problem narasta. Dotyczy to 
zwłaszcza samorządów, które dotychczas 
gospodarkę odpadami traktowały tylko 
przez pryzmat ogłoszenia i rozstrzygnię-
cia przetargu z możliwie najniższą ceną.

MBP-y nieprędko więc znikną, 
są niezbędne. Ulegną ewolucji i prze-
kształceniu formalnoprawnemu. Już 
dziś, będąc odpowiedzialnym decyden-
tem, trzeba dla nich znaleźć rozsądną 
ścieżkę modernizacyjną i inwestycyjną, 
którą powinni wspólnie wypracować 
fachowcy z branży, przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego, 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, posłowie i senatorowie. 
Należy jednak pamiętać, że proces inwe-
stycyjny w gospodarce odpadami trwa 
minimum pięć lat. Nie można zmieniać 
strategii i wyznaczać nowych kierun-
ków zbyt często, jak to mamy obecnie.  
Tylko długofalowa strategia, wypra-
cowana w gronie fachowców i intere-
sariuszy, da realne efekty, pozwalając 
optymalizować koszty gospodarowania 
odpadami bez szkody dla środowiska.
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Debata „Wytyczne BAT w instalacjach go-
spodarki odpadami komunalnymi” została 
zorganizowana przez redakcję „Przeglądu 
Komunalnego” i Krajowe Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast.

Konkluzje BAT a rzeczywistość  
polskiej branży odpadowej
Z jakimi problemami będą musiały się mierzyć przedsiębiorstwa przetwarzające odpady komunalne, 
które zostały zobligowane do wdrożenia konkluzji BAT? Jaki wpływ ma na nie wciąż zmieniające się 
polskie prawo? I czy niezbędne inwestycje odbiją się na portfelach mieszkańców?

W ytyczne BAT wynikają 
z dyrektywy wyko-
nawczej Komisji Eu-
ropejskiej i są wiążące 

dla szeregu procesów przetwarzania 
odpadów. Termin na dostosowanie do 
nich instalacji upływa 17 sierpnia 2022 r.  
To wprowadzenie, w nieco ponad trzy 
lata, sporej liczby procedur i prze-
prowadzenie inwestycji związanych  
m.in. z hermetyzacją procesów zacho-
dzących w instalacjach, ale także ewi-
dencji ilości zużywanej wody czy energii.

Polskie instalacje mają się nieźle

O tych kwestiach rozmawiali uczestnicy 
spotkania, które 15 kwietnia zostało 
zorganizowane w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
w Katowicach.

Jak przypomniała tam dr inż. Emilia 
den Boer z Politechniki Wrocławskiej, 
konkluzje BAT odnoszą się do zastoso-
wania najlepszych dostępnych na rynku 
technologii. Na szczęście, działające 
w Polsce duże instalacje, zwłaszcza te 
posiadające status instalacji regional-
nych, pozostają w stosunkowo dobrej 
sytuacji. Na taki stan rzeczy mają wpływ 
realizowane przez lata kosztowne inwe-
stycje. Dlatego, jak podkreślał Andrzej 
Malara, prezes Zarządu MPGO Katowice, 
na tle innych europejskich państw nie 
powinniśmy wstydzić się jakości dzia-
łających w Polsce instalacji.

Jak jednak zauważają przetwarza-
jący odpady, ogólny problem związany 
z wdrożeniem konkluzji BAT (ale też 
innych przepisów) wynika z tego, że 
urzędnicy zbyt dużą wagę przywiązują 
do formalnego spełnienia wymogów, 
a nieco zbyt małą do realnie uzyskiwa-
nych efektów środowiskowych.

BAT, czyli presja i wyższe koszty

Mimo że na wdrożenie konkluzji BAT 
pozostaje (teoretycznie) sporo czasu, 
to część planowanych rozwiązań tech-
nologicznych trzeba wpisywać rów-
nież do wniosków o zmianę pozwo-
lenia zintegrowanego, składanych do 
urzędów marszałkowskich (należy je 
złożyć do 5 września br.). Co prawda, 
BAT to tylko wytyczne, ale wieloletnia 
praktyka przedstawicieli branży gospo-
darki odpadami podpowiada, że urzędy 
marszałkowskie mogą stosować się do 
nich bardzo restrykcyjnie. To stawia 
pod znakiem zapytania uzyskiwanie 
pozwoleń.

Tymczasem w coraz bardziej świa-
domych lokalnych społecznościach kon-
kluzje BAT mogą stanowić narzędzie dla 
mieszkańców, którzy wykorzystując nie-
które z zapisów – często dających spore 
pole do interpretacji – wywierają naciski, 
by niektóre inwestycje przeprowadzać.

Jak duża może być presja społecz-
na, przekonała się Bielsko-Biała. Tam-
tejszy Zakład Gospodarki Odpadami 
borykał się ze skargami okolicznych 
mieszkańców narzekających na uciąż-
liwości zapachowe. Wydał więc oko-
ło 20 mln zł na inwestycje mające na 
celu ich zniwelowanie. Przed realizacją 
projektu wpływało około 300 skarg 
rocznie. Po jego zakończeniu ich liczba 
spadła do 40. Uniknięcie jednej skargi 
kosztowało przedsiębiorstwo niemal  
77 tys. zł. Jak zgodnie przyznają uczestnicy 
kwietniowego spotkania w Katowicach, 
takie inwestycje muszą wpływać na kosz-
ty funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
gminnego systemu gospodarki odpadami 
i portfele mieszkańców.

Konkluzje BAT mówią wyraźnie, że 
poczynione inwestycje nie mogą być wyż-

sze niż uzyskane z ich wykorzystaniem 
korzyści środowiskowe. Bez odpowiedzi 
pozostaje pytanie: jak to policzyć?

Co po zniesieniu regionów?

Inwestycje, z których część spełnia wy-
tyczne BAT, mogą też zostać zaprzepasz-
czone przez zniesienie regionalizacji 
instalacji, proponowane w nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. – Wprowadzając 
regiony, stworzono częściowy mono-
pol RIPOK-ów, ale właśnie po to, żeby 
odpady trafiały do specjalistycznych, 
nowoczesnych instalacji – stwierdził 
Wojciech Muś, kierownik zakładu me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów MPGO w Zabrzu. – Nie minęło 
sześć lat, a my robimy kolejną rewolucję. 
Ledwo nadążamy z procesami inwesty-
cyjnymi, nie nadążamy z dokumentacją. 
Rozwiązując regiony, wiele instalacji na 
tym straci, a odpady mogą też wymknąć 
się spod kontroli – mówił.

Co zrobić, by to zagrożenie się nie 
spełniło? – Jedynym rozwiązaniem jest 
lokalna energetyka – podkreślał Piotr 
Dedejczyk-Macieliński z TEKOpro.  
– Musimy te odpady zagospodarować 
lokalnie w, szeroko pojmowanym, obiegu 
zamkniętym – zaznaczył, dodając, że 
wykorzystanie odpadów w tym zakresie 
powinno zostać wdrożone niezależnie 
od systemu – z regionami czy bez nich.

Szymon Pewiński
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Termiczne przekształcanie 
osadów ściekowych
Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce coraz bardziej nabiera tempa, zatem, aby sprostać 
jej wymaganiom, w tym również utylizacji osadów ściekowych, konieczne jest wprowadzanie 
i testowanie nowych metod mających na celu przede wszystkim realizację recyklingu energetycznego  
oraz materiałowego.

W  wyniku oczyszcza-
nia ścieków powstają 
osady ściekowe, które 
należy w odpowiedni 

sposób zagospodarować. Osady ścieko-
we mają różny skład i charakterystykę, 
która zależy głównie od rodzaju ścieków, 
z jakich pochodzą, oraz od miejsca, gdzie 
powstają.

Właściwości fizyczne osadów ście-
kowych charakteryzowane są głównie 
przez barwę, zapach, strukturę, uwod-
nienie, zawartość ciał stałych, gęstość 
i wielkość cząstek. Główne właściwości 
osadów ściekowych przedstawiono 
na rys. 1.

Miejsce powstawania osadów 
ściekowych w ciągu technologicznym 
oczyszczania ścieków ma wpływ na 
jego rodzaj, co oddziałuje na jego barwę 
i zapach. Struktura ma wpływ na sku-
teczność osadu do gromadzenia wody. 
W zależności od porowatości osadu 
ściekowego można wyróżnić struk-
turę komórkową, kłaczkowatą czy też 
mieszaną. 

Na wartość uwodnienia osadów 
ściekowych ma wpływ rodzaj użytego 
urządzenia do oczyszczania ścieków, 
a jego wartość dla osadów pochodzenia 
organicznego mieści się w granicach od 
85 do 99%, zaś dla osadów pochodzenia 
mineralnego od 50 do 70%.

Właściwości chemiczne 
i technologiczne

Właściwości chemiczne osadów ścieko-
wych to przede wszystkim wartość pH, 
zasadowość, zawartość związków orga-
nicznych, zawartość lotnych kwasów 
tłuszczowych, substancje nawozowe, za-
wartość metali ciężkich, substancje tok-
syczne oraz wymywalność. Wartość pH 
osadów ściekowych mieści się w za-
kresie od 5 do 8. Zawartość związków 
organicznych wyznaczana jest najczę-
ściej za pomocą suchej masy organicznej  
[% s.m.o.], stosując metody fizyczne 
i chemiczne. Jest to różnica wagi osadu 
wysuszonego w temperaturze 105°C 
i wagi osadu spalonego w temperatu-
rze 550°C. Zasadowość opisuje ilość 
związków alkaicznych rozpuszczonych 
w osadzie. W procesie odwadniania osa-
dy o dużej zasadowości potrzebują więk-
szych dawek chemicznych reagentów.

Właściwości technologiczne osadów 
ściekowych opisywane są przez charak-
terystykę sedymentacyjną, podatność 
na mineralizację, właściwości filtracyjne 
oraz właściwości energetyczne. Biorąc 
pod uwagę termiczne przekształcanie 
osadów ściekowych, bardzo ważne są 
ich właściwości energetyczne. Określają 
one przede wszystkim ciepło spalania 
i wartość opałową. Ciepło spalania określa 

ilość energii uzyskaną ze spalenia jedne-
go kilograma suchej masy osadu. Ciepło 
spalania ma związek z ilością i jakością 
związków organicznych znajdujących się 
w osadzie. Ciepło spalania surowych osa-
dów ściekowych zawiera się w przedziale  
(23-29)x103 kJxkg-1, a osadów ustabilizowa-
nych (9-14)x103 kJxkg-1. Wartość opałowa jest 
to parametr, który określa ilość energii, 
jaką można uzyskać podczas całkowitego 
spalenia 1 kg uwodnionego osadu. Parametr 
wartości opałowej osadu surowego mieści 
się w zakresie1 od 15 do 21 MJxkg-1, a osadu 
ustabilizowanego 6,3-18 MJxkg-1.

Trójkąt Tannera

Do termicznych metod utylizacji osadów 
ściekowych możemy zaliczyć spalanie, 
współspalanie i procesy alternatyw-
ne, takie jak mokre utlenianie, piroliza 
oraz zgazowanie, aczkolwiek substancje 
powstałe podczas tych procesów i tak 
muszą być poddane spalaniu. Metody 
te przedstawiono na rys. 2.

 Ilość ciepła wyzwalana w procesie 
spalania jest zużywana w pierwszej ko-
lejności na podgrzanie paliwa do tempe-
ratury spalania i podtrzymanie procesu 
oraz odparowanie wilgoci i przegrzanie 
powstałej pary wodnej. W dalszej ko-
lejności ilość ciepła ze spalania osadów 
jest zużywana na podgrzanie powie-

Rys. 1. Właściwości osadów ściekowych

WŁAŚCIWOŚCI OSADÓW ŚCIEKOWYCH

FIZYCZNE CHEMICZNE SANITARNE TECHNOLOGICZNE REOLOGICZNE
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trza niezbędnego do reakcji utleniania.  
Jeżeli wartość opałowa związków organicz-
nych w osadzie nie wystarcza do odparo-
wania zawartej w nim wody, to utylizacja 
termiczna może być przeprowadzona 
przy udziale paliwa dodatkowego, takiego 
jak węgiel, olej opałowy czy biogaz. Aby 
stwierdzić, czy proces spalania może prze-
biegać autotermicznie, można posłużyć się 
tzw. trójkątem Tannera (rys. 3).

Wartość opalowa

Spalanie osadów ściekowych to proces, 
który pozwala na całkowite unieszko-
dliwienie osadów ściekowych. Popiół 
wytworzony podczas tego procesu to 
ok. 20% s.m.o. Popiół, w którym nie 
znajdują się metale ciężkie, można 
używać np. jako podsypkę do budowy 
dróg lub innych celów gospodarczych. 

Rys. 2. Metody termicznej utylizacji osadów (opracowanie własne na podstawie2)

TERMICZNE METODY PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

SPALANIE WSPÓŁSPALANIE PROCESY ALTERNATYWNE

Piec ze złożem  
fluidalnym

Z odpadami 
komunalnymi 

Mokre utlenianie

Kocioł rusztowy W przemyśle  
cementowym

Piroliza

Piec obrotowy W obiektach  
technologicznych

Zgazowywanie

Piec półkowy

W przypadku, gdy spalane są osady 
zawierające metale ciężkie, powstały 
popiół traktowany jest jako odpad nie-
bezpieczny i musi być deponowany na 
odpowiednim składowisku. Do spalania 
nadają się osady zarówno surowe, jak 
i ustabilizowane, ale ze względu na cie-
pło spalania korzystniejsza jest utylizacja 
osadów surowych3.

Wartość opałowa osadów ściekowych 
zależy od ich składu chemicznego i udzia-
łu substancji palnych. Średnio osady ście-
kowe zawierają 70% substancji organicz-
nej i 30% mineralnej. Na część mineralną 
składają się krzemionka i glinokrzemiany. 
Udział substancji organicznej jest wskaź-
nikiem kaloryczności odpadu. Osad 
zawierający 50% wody i 50% substancji 
organicznej ma wartość kaloryczną  
4 MJ/kg, a zawierający 75% substancji 
organicznej 6,5 MJ/kg. Wartość opałowa 
suchego osadu ściekowego porówny-
wana jest z węglem brunatnym. W ta-
beli przedstawiono porównanie składu 
osadów ściekowych z innymi paliwami 
stałymi. 

W Polsce działa 11 instalacji spala-
jących osady ściekowe, z czego siedem 
wykorzystuje technologię fluidalną, 
a cztery technologię rusztową. Ich roz-
mieszczenie przedstawiono na rys. 4.

Najmniejsza spalarnia znajduje się 
w Łomży (1,5 tys. Mg s.m.xrok-1), nato-
miast spalarnia o największej wydaj-
ności zlokalizowana jest w Warszawie  
(62 tys. Mg s.m.xrok-1). Sumaryczna wy-
dajność wszystkich spalarni w Polsce 
wynosi 160 tys. Mg s.m.xrok-1.

Piec typu PYROFLUID

Spalanie osadów najczęściej realizowa-
ne jest na złożu fluidalnym. Proces ten 
jest najbardziej opłacalny dla oczysz-
czalni powyżej 100 tys. RLM2. Jego istotą 
jest utrzymanie materiału inertnego 
w formie zawieszenia w komorze spa-
lania. Wtrysk podgrzanego powietrza 
sprzyja powstawaniu optymalnych 
warunków spalania poprzez zapew-
nienie idealnego kontaktu z osadem. 
Ze względu na to jest to najczęściej 
stosowane rozwiązanie w przypadku 
termicznej utylizacji osadów. Jednym 
z przykładów technologii spalania osa-
dów jest PYROFLUID.Rys. 3. Trójkąt Tannera1
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Piec typu PYROFLUID składa się z:
 ̀ złoża piaskowego, gdzie tempera-

tura wynosi ok. 750°C,
 ̀ komory powietrznej,
 ̀ komory dopalania (reaktora), gdzie 

temperatura wynosi ok. 850°C,
 ̀ kopuły pieca.

Osad spalany w takiej instalacji jest 
podany odwodnieniu mechaniczne-
mu oraz podsuszeniu do zawartości 
30-35% s.m.o. Oprócz osadu podczas 
rozruchu, ale także w trakcie normalnej 
pracy dozowane jest paliwo dodatkowe  
(gaz ziemny lub olej opałowy). Powstałe 
w procesie spalania gazy i popioły zo-
stają odprowadzone przez jego kopułę, 
a następnie skierowane do wymienni-
ków ciepła. Schłodzone do ok. 200°C 
spaliny zostają poddane oczyszczeniu 
mechanicznemu i chemicznemu.

Proces PYRODYN

Kolejnym przykładem spalania osadów 
jest proces PYRODYN. W tym przypadku 
w jednym urządzeniu dochodzi do pod-
suszenia i spalenia osadu. Część gorącego 
piasku ze złoża fluidalnego jest usuwana 
i mieszana z osadami przeznaczonymi 
do spalania. Następuje tu odparowanie 
wody z osadu w kontakcie z gorącym 
piaskiem, następnie podsuszona mie-
szanka trafia do spalenia. Odseparowany 
od popiołu piasek jest zawracany do 
procesu spalania. Zaletą tego rozwią-
zania jest możliwość utylizacji osadów  
o zawartości 18% s.m.o.3. Na rys. 5 przed-
stawiono systemy złoża fluidalnego.

Proces BIOCON

Następnym przykładem termicznej uty-
lizacji osadów ściekowych jest spalanie 
w kotle rusztowym. Przykładem tech-
nologii jest proces BIOCON, który umoż-

liwia utylizację osadów o zawartości od  
18 do 20% s.m.o. Kocioł BIOCON sta-
nowi systemowe rozszerzenie suszarni  
BIOCON®. W komorze spalania zabudo-
wane są trzy punkty dozowania powie-
trza oraz ruszt ruchomy chłodzony wodą. 
Powstałe popioły i żużle paleniskowe 
ewakuowane są na zewnątrz przy pomo-
cy pochyłego dna. Spaliny kierowane są 
poprzez komorę dopalania do wymien-
ników ciepła i następnie do systemów 
oczyszczania spalin. Ciepło powstałe  
w procesie zostaje wykorzystane do su-
szenia osadu. W przypadku odpowiedniej 
wartości kalorycznej proces może być 
prowadzony w sposób autotermiczny. 
Rozwiązanie technologiczne BIOCON 
jest perfekcyjnym sposobem utylizacji 
osadów ściekowych w przypadku ma-
łych i średnich oczyszczalni ścieków2, 3.

Alternatywnym rozwiązaniem dla 
pieców fluidalnych są piece obrotowe. 

Obrotowy piec bębnowy składa się ze 
stalowego bębna w kształcie pochylonej 
rury wyłożonej materiałem ceramicz-
nym. Piec obraca się z niewielką pręd-
kością, dzięki czemu osady mieszają 
się i przechodzą przez kolejne strefy 
suszenia, odgazowania, spalania i schła-
dzania popiołu. Spalanie odbywa się 
w temperaturze od 800 do 1000°C. Osady 
i spaliny mogą przepływać między sobą 
współprądowo lub przeciwprądowo, 
jednak w praktyce wykorzystuje się 
technikę współprądową ze względu na 
zniwelowanie ryzyka wydmuchów lub 
wybuchów. Do zalet procesu spalania 
w piecach obrotowych zaliczyć trzeba 
dużą stabilność cieplną w stosunku do 
ilości przetwarzanego osadu. Do wad 
należy duża liczba części ruchomych, 
a także niekorzystny bilans energe-
tyczny. Wynika on z dużych strat ciepła 
powstałych wskutek promieniowania2, 3.

Porównanie składu osadów ściekowych z  innymi paliwami stałymi4

Parametr Osad ściekowy Muł węglowy Węgiel 
kamienny

Węgiel  
brunatny Drewno

Wartość opałowa [MJ/kg] 18-21,5 8-16 25-30 8-16 13

Popiół [%] 30 30-60 5,3 10-20 0,8

Węgiel [%] 50 31 88 66 50,7

Wodór [%] 6 3,7 6 5 5,9

Siarka [%] 1 1-1,5 0,8 0,7-7 0,04

Rys. 4. Lokalizacja spalarni osadów ściekowych w Polsce5
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W piecach półkowych osad podawany 
jest do górnej części paleniska, w którym 
przebiega proces suszenia. Następnie 
przesuwany jest do niższego paleniska, 
gdzie przechodzi proces pyrolizy i spa-
lania. Zabudowane zgarniacze zamon-
towane na wirniku przesuwają osad na 
coraz niższą półkę. Ogrzane wstępnie 
powietrze doprowadza się do najniższego 
paleniska, po czym wznosi się ono na 
skutek ogrzania. Następnie powietrze po 
suszeniu osadu ulega schłodzeniu. Osad 
podawany do pieca powinien zawierać 
15% s.m.o. ze względu na pojemność pa-
rowania. Zaleca się zastosowanie paliwa 
dodatkowego, gdy osad posiada od 15 
do 30% suchej masy. Zaletą pieców pół-
kowych jest efektywne wykorzystanie 
energii, natomiast za wadę uznaje się 
koszt dodatkowego paliwa, które jest 
nieodzowne do prowadzenia procesu2, 3.

Ważnym aspektem podczas doboru 
technologii spalania osadów ściekowych 
jest zasada BAT, określająca najlepszą 
dostępną technologię w odniesieniu do 
ochrony środowiska. Jeśli chodzi o spa-
larnie osadów ściekowych, za najlepszą 
dostępną technologię można uznać piec 
z technologią fluidalną.

W najbliższych latach należy spodzie-
wać się rozpowszechniania metod termicz-
nego przekształcania osadów ściekowych, 
co pozwoli na racjonalne wykorzystanie 
ich potencjału energetycznego.

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski,  

prof. nadzw. UR 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
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ENVICON Water 

Dialog o rozwoju 
branży wod-kan
z Magdaleną Dutką, prezes firmy Abrys, na temat Kongresu Branży 
Wod-Kan ENVICON Water rozmawia Magdalena Bielak.

W tym roku Kongres odłączył się  
od branżowych Targów Wod-Kan 
w Bydgoszczy i odbędzie się w innym 
miejscu i terminie. Skąd ta decyzja?
Kiedy tworzyliśmy Kongres ENVICON 
Water, wydawało nam się, że połącze-
nie obu tych wydarzeń jest dobrym 
pomysłem. Jednak praktyka tego nie 
potwierdziła, ponieważ okazało się, że 
trudno w pełni uczestniczyć w Kongre-
sie, będąc na Targach, które kierują się 
swoimi prawami, a nawet mają swoje 
wydarzenia. Mieliśmy liczne sygnały 
od uczestników, świadczące o tym, że 
są oni rozdarci, nie mogąc pogodzić 
swojego udziału w ciekawych sesjach, 
a jednocześnie korzystać z tego, co 
dzieje się na Targach. Dlatego wspólnie 
z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Pol-
skie”, która jest współorganizatorem 
Kongresu, postanowiliśmy zorgani-
zować to wydarzenie poza Targami. 
Najlepszym miejscem pod względem 
dostępności ważnych przedstawicieli 
sektora oraz dla uczestników wydała 
się Warszawa. Po ubiegłorocznym 
Kongresie ENVICON Environment, 
który także po raz pierwszy odbył się 
w Warszawie, mamy bardzo pozytyw-
ne doświadczenia ze stolicą. Termin 
czerwcowy jest podyktowany kalen-
darzem innych imprez branżowych. 

Na co chcecie Państwo położyć szcze-
gólny nacisk w tym roku?
Ogromnie zależy nam, aby w tym roku, 
jeszcze bardziej niż w poprzednich la-
tach, Kongres stał się prawdziwym 
miejscem dialogu. Ten fakt podkreśla 
także hasło tegorocznej imprezy: „Dialog 
pomiędzy  Partnerami”. Branża w obliczu 
różnych wyzwań zdecydowanie, jak 
nigdy dotąd, potrzebuje takiego miejsca 
wymiany opinii. Kongres jest jednym 
z nielicznych wydarzeń, kiedy w jednym 
miejscu mogą spotkać się przedstawi-
ciele przedsiębiorstw wod-kan, biznesu, 
świata nauki i polityki. Naszym celem 
jest dialog pomiędzy administracją, 
samorządem i branżą. W trosce o ten 
dialog zadbaliśmy o możliwie szeroką 
reprezentację Rady Programowej Kon-
gresu, w skład której weszli: przedstawi-
ciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
oraz reprezentującej branżę Izby Go-
spodarczej „Wodociągi Polskie”. Mamy 
nadzieję, że podczas tych dwóch dni 
merytorycznych prezentacji i dyskusji 
wybrzmi niejedna myśl, która przybliży 
nas do rozwiązania ważnych kwestii 
w gospodarce wodnej.
A jakie tematy w tym roku będą oma-
wiane?
Kongres w roku będzie podzielony na 
pięć sesji. Podczas tej pierwszej, w któ-
rej wezmą udział przedstawiciele naj-
ważniejszych organów kształtujących 
gospodarkę wodno-ściekową, będzie-
my omawiać polską politykę wodną. 
Wyzwania, ograniczenia i potrzeby in-
westycyjne oraz możliwości wsparcia 
to główne tematy tej części Kongresu. 
Sesja druga będzie poświęcona ważnej 
dyrektywie w sprawie jakości wody do 
picia. Jej wdrożenie to duże wyzwanie 

dla branży. Wspólnie będziemy się 
zastanawiać, jak branża powinna się 
przygotować do jej implementacji.  
Tematem następnej sesji będzie polity-
ka wodna w kontekście zmian klimatu. 
W tej sesji zostaną przedstawione 
plany ministerstw dotyczące suszy, 
powodzi, retencji oraz wtórnego użycia 
wody. Sesję czwartą zatytułowaliśmy 
„Co dalej z ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków?”. Jest to kolejny 
ważny temat, który wymaga dialogu 
o planowanych kierunkach zmian. 
Ostatnia sesja będzie z kolei poświę-
cona innowacjom i inspiracjom dla 
menedżerów. W tej części będziemy 
rozmawiać o efektywności energe-
tycznej oraz turkusowym zarządzaniu. 
Dopełnieniem całości będzie strefa 
inspiracji edukacji ekologicznej.
Integralną częścią Kongresu jest także 
uroczysta gala…
Gala w tym roku odbędzie się w Teatrze 
Capitol w Warszawie – miejscu, które 
także zostało już przez nas sprawdzone. 
Podczas tej uroczystości odbędzie się 
rozstrzygnięcie konkursu na „Inwestycję 
Roku WOD-KAN”. Korzystając z okazji, 
zachęcam serdecznie do głosowania 
na nominowane inwestycje, co można 
uczynić poprzez stronę internetową 
czasopisma „Wodociągi-Kanalizacja” 
do 20 maja br. Tradycyjnie zostanie też 
wręczona statuetka „Summa cum Laude”.  
Atrakcją wieczoru będzie występ Kwarte-
tu Szafa Gra, który zagra niezapomniane 
przeboje z lat 70., 80. i 90. Wieczór zosta-
nie zwieńczony bankietem i tańcami dla 
chętnych. Mamy nadzieję, że IV edycja 
Kongresu ENVICON Water spełni ocze-
kiwania wszystkich uczestników i będzie 
realnym miejscem dialogu na temat 
rozwoju branży wod-kan.

Abrys







Patronat medialny  Wydawca

zapraszają na konferencję

Samodzielność Energetyczna Gmin
18 czerwca 2019 r.

Centrum Giełdowe SA, ul. Książęca 4, Warszawa

W programie: 
 • Zarządzanie energią – case study
 • Polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań 

podmiotom komercyjnym)
 • Wykorzystanie zasobów komunalnych w celach energetycznych 

(frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)
 • Wykorzystanie i modernizacja aktualnych źródeł energii
 • Inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy
 • OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

Dla kogo? 
 • samorządowcy odpowiedzialni za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska 

i finanse samorządowe
 • branża komunalna, energetyczna, ciepłownicza
 • instytucje zainteresowane inwestycjami PPP lub w innej formule prawnej przy wykorzystaniu 

majątku gmin  

Organizator Partner Strategiczny Partner 

Kontakt: Dominik Szymański, „Energia i Recykling”, 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl 

www.samodzielnoscenergetyczna.abrys.plZAREJESTRUJ SIĘ
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Charakter prawny  
studium uwarunkowań
Zasadniczo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi 
akt kierownictwa wewnętrznego. Akt ważny z perspektywy programowej, określenia całej polityki 
przestrzennej gminy, ale niewywierający bezpośrednich skutków dla właścicieli nieruchomości. 
W praktyce zdarzają się przypadki skutecznego zaskarżenia aktów przez osoby, u których stwierdzono 
interes prawny w sprawie.

P rzedmiotowa problematyka, nie 
do końca dopowiedziana, jest 
w orzecznictwie podejmowana 
na różne sposoby.

Zaskarżenie studium

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Olsztynie w wyroku z 22 sierpnia 
2017 r. (sygn. akt II SA/Ol 383/17, Le-
galis) stwierdził, że istnieje możliwość 
naruszenia przez studium interesu 
prawnego właściciela nieruchomości 
i że w takich przypadkach stwierdzenie 
nieważności niniejszego aktu może 
mieć miejsce jedynie w części doty-
czącej tego właściciela, a nie w całości. 
Można tu dodać, że o ile własność 
nieruchomości może stanowić pod-
stawę dla interesu prawnego przy 
zaskarżeniu studium, o tyle już prawa 
obligacyjne nie. Warto podkreślić, że 
dany podmiot jest dzierżawcą nieru-
chomości, nawet jeżeli uprzednio za-
warł umowę przedwstępną w zakresie 
sprzedaży tej nieruchomości. Trzeba 
też wskazać, że naruszenia interesu 
prawnego nie można wywodzić z naru-
szenia przepisów natury proceduralnej, 
np. nieprawidłowo przeprowadzonych 
konsultacji społecznych.

Po określeniu tego rodzaju podstaw 
(czyli po doprecyzowaniu, kto może, 
a kto nie może myśleć o podważeniu 
studium) warto przeanalizować, w jaki 
sposób składy orzekające uzasadniają 
samą możliwość zaskarżenia niniej-
szego aktu. NSA (wyrok z 4 grudnia 
2014 r., sygn. akt II OSK 2879/14, Le-
galis) uznał, że uchwała w przedmiocie 
studium uwarunkowań nie jest aktem 
prawa miejscowego, jest aktem polity-

ki, aktem prawa wewnętrznego, wiążą-
cym organ stanowiący przy uchwalaniu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Z tych względów postanowienia 
studium tylko w wyjątkowych sytu-
acjach mogą naruszać interes prawny 
członka wspólnoty samorządowej 
i podlegać zaskarżeniu do wojewódz-
kiego sądu administracyjnego. W innej 
tezie (wyrok z 7 marca 2017 r., sygn. 
akt II OSK 1679/15, Legalis) NSA uznał, 

że pogląd co do możności upatrywa-
nia naruszenia interesu prawnego 
lub uprawnienia właściciela przez 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
należy uzupełnić zastrzeżeniem, że 
dopuszczając skargę z art. 101 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym na 
studium, trzeba mieć na względzie 
różnicę pomiędzy studium i planem 
miejscowym w zakresie bezpośrednio-
ści i realności naruszenia interesu 
prawnego. 

O ile owa bezpośredniość i realność 
naruszenia interesu prawnego planem 
miejscowym jest z natury rzeczy łatwa 
do wykazania, o tyle w przypadku stu-
dium znacznie trudniejsza, wymagając 
od sądu administracyjnego szczegól-
nej staranności w ocenie naruszenia 
interesu prawnego strony.

Rodzące się wątpliwości

Z powyższych tez wynika, że możli-
wość zaskarżenia studium stanowi raczej 
wyjątek od zasady, który powinien być 
szczegółowo uzasadniony. Z perspek-
tywy oceny systemowej pojawia się 
wątpliwość, czy w ogóle taki przypadek 
może mieć miejsce. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu (wyrok  
z 12 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 
938/12, Legalis) podkreślił, że choć polity-

ka przestrzenna gminy może ingerować 
w prawo własności jednostek, to w przy-
padku studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
o ingerencji takiej nie można mówić. O ile 
niewątpliwie studium może wywierać 
wpływ na sytuację prawną właścicieli 
nieruchomości, o tyle wpływ ten, co do 
zasady, będzie pośredni, uzależniony 
od przyjęcia przez gminę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Dopóki nie zostanie uchwalony plan 
miejscowy, dopóty ewentualne ograni-
czenie prawa własności przysługującego 
właścicielom działek położonych na 
terenie objętym studium jest wyłącznie 
hipotetyczne. Ten punkt widzenia można 
w pełni podzielić. Sam fakt uchwalenia/
zmiany studium nie jest równoznaczny 
z konkretnymi skutkami dla właściciela 
nieruchomości. To zupełnie od swobod-

Zauważyć można tendencję, że dopiero po uchwaleniu 
planu miejscowego wystąpi interes prawny u właścicieli 
nieruchomości w zakresie zaskarżenia studium. Czy jednak 
taka konstrukcja (realizowana w praktyce) jest uzasadniona?
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nego uznania organów gminy zależy, czy 
później plan miejscowy (wprowadzający 
niekorzystne dla właściciela ograni-
czenia ze studium) zostanie uchwalony, 
czy też nie. Dlatego rzeczywiście trzeba 
uznać, że po uchwaleniu studium, a przed 
uchwaleniem planu miejscowego nawet 
właścicielowi nieruchomości nie przy-
sługuje interes prawny.

Następnie warto zwrócić uwagę na 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego z Łodzi (z 15 listopada 2011 r.,  
sygn. akt II SA/Łd 762/11, Legalis). Jak 
wskazał Sąd, nie można, oczywiście, 
zakładać, że studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy staje się aktem, który 
wywołuje skutki prawne zbliżone do 
tych wywoływanych przez miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Oceniając więc naruszenie interesu praw-
nego skarżących, które jest przesłanką 
dopuszczalności skargi opartej na art. 101 
Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, trzeba dostrzec różnicę pomię-
dzy studium – jako aktem wewnętrznej 
polityki przestrzennej gminy a aktem 
prawa miejscowego – jakim jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go w zakresie bezpośredniości i realności 
naruszenia interesu prawnego. Sama 
możliwość naruszenia interesu prawne-
go skarżących nie jest wystarczającym 
kryterium zaskarżalności studium. Naru-
szenia interesu prawnego jako warunku 
dopuszczalności skargi nie można przy 
tym upatrywać w naruszeniu przepisów 
dotyczących procedury planistycznej.  
Ta może być bowiem kontrolowana przez 
sąd administracyjny dopiero wówczas, 
gdy wykazane zostanie, że interes praw-
ny strony skarżącej został naruszony.

Jakie uzasadnienie?

W konsekwencji zauważyć można ten-
dencję, że dopiero po uchwaleniu planu 
miejscowego wystąpi interes prawny 

u właścicieli nieruchomości w zakresie 
zaskarżenia studium. Czy jednak taka 
konstrukcja (realizowana w praktyce) 
jest uzasadniona? Podzielając argumen-
tację, że organy gminy przy uchwalaniu 
planu miejscowego są związane ustale-
niami studium, trzeba jednak wskazać, 
że to wciąż plan miejscowy wprowadza 
te ograniczenia. Nawet jeżeli zgodnie 
z treścią studium nie można zrobić ina-
czej – to wciąż pozostaje kwestią zwią-
zaną z postanowieniami planu. Dlatego 
optymalna w tym kontekście byłaby 
wykładnia, w ramach której możliwe 
jest zaskarżenie planu miejscowego, 
które po prostu będzie skutkowało bra-
kiem możliwości uchwalenia kolejnego, 
bez uprzedniej zmiany studium. Warto 
jednak zrezygnować z dopuszczania 
możliwości podważania studium w po-
stępowaniu sądowoadministracyjnym.

dr Maciej J. Nowak 

radca prawny

REKLAMA
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Biologiczna rekultywacja 
składowisk odpadów
Prowadzone od 1995 r. badania rytmiki sezonowej roślin z wykorzystaniem metody obserwacji 
fenologicznych i dane z literatury dendrologicznej umożliwiają wybór gatunków roślin odznaczających 
się prawidłowym rozwojem w warunkach składowiska w Suchym Lesie i na podobnych, w skali 
trudności dla rozwoju roślin, siedliskach tego typu w warunkach środowiska miejsko-przemysłowego 
w środkowo-zachodniej Polsce.

P racownicy Ogrodu Botanicz-
nego Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
z inicjatywy i pod kierunkiem 

autora, wiosną 1995 r. wysadzili kil-
kadziesiąt wytypowanych gatunków 
i odmian drzew i krzewów na zamkniętej 
czaszy składowiska, na której dwa lata 
wcześniej zakończono eksploatację. 
Bezpośrednią przyczyną tej inicjatywy 
był nadmiar materiału roślinnego wy-
produkowanego w Ogrodzie Botanicz-
nym, a merytorycznym uzasadnieniem –  
wiedza i doświadczenie pracowników 
Zakładu Ogrodu Botanicznego, udo-
kumentowane istotnymi publikacjami 
naukowymi z tej dziedziny. Było to także 
praktyczne sprawdzenie doboru gatun-
ków, zaproponowanych, z jednej strony, 
przez Ogród Botaniczny, a z drugiej – 
przez prywatną firmę wykonującą już 
te prace na składowisku.

Na skarpach zamkniętej części skła-
dowiska firma ta wysadziła 16 tys. drzew 
i krzewów, które się nie przyjęły. Jesienią 
1995 r., w ramach gwarancji, powtórzono 
ten zabieg – z podobnym skutkiem. W tej 
sytuacji logicznym rozwiązaniem było 
zmniejszenie ryzyka przyrodniczego 
zagospodarowania składowiska przez 
zastosowanie większej liczby gatunków, 
zarówno krajowych, jak i introdukowa-
nych. Dla pracowników Ogrodu Bota-
nicznego UAM było to zadanie nowe, 
dotychczas niebadane. Wybrano ponad 
30 taksonów roślin o udokumentowanej 
w literaturze odporności na warunki 
środowiska miejsko-przemysłowego 
Poznania i środkowo-zachodniej Polski1, 2. 
Zestaw ten uzupełniono o podobną liczbę 
gatunków i odmian, rozszerzając ten do-
bór o taksony potencjalnie przydatne do 

biologicznej rekultywacji składowiska. 
Nie wprowadzono przy tym gatunków 
uznawanych za inwazyjne, takich jak 
klon jesionolistny, jesion pensylwański 
czy zdziczała czeremcha amerykańska.

Pochodzące z Ogrodu Botanicznego 
drzewa i krzewy wysadzone na skar-
pie i wierzchowinie czaszy składowi-
ska po kilku latach od ich wysadzenia 
objęto badaniami rytmiki sezonowej 
z wykorzystaniem metody obserwacji 
fenologicznych.

Metoda badań rytmiki  
sezonowej roślin

Badanie rytmiki sezonowej za pomocą ob-
serwacji fenologicznych jest sprawdzoną 
metodą, która pozwala prześledzić zmiany 
w cyklu rozwojowym roślin, zarówno 
wegetatywnym, jak i generatywnym, za 
pomocą obserwacji kolejnych etapów – faz 
ich rozwoju. Zmiany w przebiegu i długo-
ści trwania kolejnych faz rozwojowych są 
wypadkową oddziaływania kompleksu 
czynników środowiska na roślinę. Jest 
to szczególnie istotne na składowisku, 
gdzie mamy do czynienia ze zmianami 
wielu parametrów, zarówno glebowych, 
jak i klimatycznych, które pojedynczo są 
trudne do jednoznacznego wyodrębnienia 
i identyfikacji, np. w środowisku glebo-

wym między pierwiastkami oraz między 
nimi a roślinami mogą zachodzić relacje 
i wywoływać efekty oddziaływań: addy-
tywne, synergiczne czy antagonistyczne. 
W środowisku życia roślin, a szczególnie 
na siedliskach zdegradowanych, do któ-
rych autor zalicza składowiska odpadów 
komunalnych, badania rytmiki sezono-
wej przedstawiają syntetyczną reakcję 
drzew i krzewów na kompleks czynni-
ków-parametrów środowiska. Dzięki 
temu dobrze obrazują one zaburzenia 

rozwoju drzew i krzewów w zmienionym 
obszarze biosfery, obejmującym glebę, 
atmosferę, hydrosferę i organizmy żywe. 
Pozwala to zaliczyć je do badań ekolo-
gicznych w znaczeniu definicji ekologii 
Ernesta Haeckela, tj. jako relacji organizm  
(roślina) – środowisko.

Badania rytmiki sezonowej roślin na 
podstawie obserwacji fenologicznych 
były prowadzone na czterech osobni-
kach każdego gatunku: dwóch w Ogro-
dzie Botanicznym UAM i dwóch na 
terenie składowiska odpadów w Suchym 
Lesie, według zmodyfikowanej metodyki 
Szennikowa3, zaproponowanej przez 
A. Łukasiewicza4 wraz z przyjętymi 
dla celów tej pracy autorskimi mody-
fikacjami5, 6 (rysunek). W omawianej 
metodzie obserwacji fenologicznych wy-

Badanie rytmiki sezonowej za pomocą obserwacji 
fenologicznych jest sprawdzoną metodą, która pozwala 
prześledzić zmiany w cyklu rozwojowym roślin, zarówno 
wegetatywnym, jak i generatywnym, za pomocą 
obserwacji kolejnych etapów – faz ich rozwoju.
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różniono dziewięć faz fenologicznych, 
osobno dla rozwoju wegetatywnego 
i rozwoju generatywnego. Obejmują one 
najważniejsze etapy cyklu życiowego 
roślin w ciągu roku. W kolejności są to 
następujące fazy:
1. Fazy wegetatywne:

 ̀ faza pąków liściowych,
 ̀ faza ulistnienia,
 ̀ faza jesiennego przebarwiania liści,
 ̀ faza zamierania i opadania liści.

2. Fazy generatywne:
 ̀ faza pąków kwiatowych,
 ̀ faza kwitnienia,

 ̀ faza owoców niedojrzałych,
 ̀ faza owoców dojrzałych,
 ̀ faza rozsiewania nasion.

Obserwacje fenologiczne były prze-
prowadzane co siedem dni w okresie 
wegetacyjnym w latach 2005-2012. W po-
czątkowym i końcowym okresie danej 
fazy obserwacje były przeprowadzane 
co 4-5 dni. Dokładność uzyskiwanych tą 
drogą dat obserwacji wynosi plus minu 
jeden dzień, co przy przeciętnym czasie 
trwania faz rzędu od kilkudziesięciu do 
stu kilkudziesięciu dni stanowi wielkość 
nieistotną. Na potrzeby obliczeń daty 

początku i końca pojawów fenologicz-
nych przeliczano jako kolejne dni roku. 
Jako długość trwania przyjęto 30-dnio-
wy podział każdego miesiąca (rys. 1).  
To założenie (każdy miesiąc składa się  
z 30 dni) jest także stosowane podczas gra-
ficznej prezentacji rytmiki sezonowej ro-
ślin w formie diagramów fenologicznych. 
Ze względu na konieczność przedstawie-
nia wyników obliczeń statystycznych dane 
pojawów fenologicznych zaprezentowano 
w formie liczbowej. Analiza wariancji 
została przeprowadzona dla pojawów 
i lat z kompletem danych (tab. 1). 

Tab. 1. Wartości średnie (dzień roku) oraz odchylenie standardowe (±SD) początku i zakończenia pojawów fenologicznych olszy czarnej 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. oraz długości ich trwania, wyrażone liczbą dni

Fazy 
rozwojowe

1 2 3 4 5
Początek rozwoju 
wegetatywnego 

(otwieranie pąków 
liściowych)

Koniec rozwoju 
wegetatywnego 
(koniec opadania 

liści)

Długość rozwoju 
wegetatywnego 

(2 - 1)

Początek fazy 
ulistnienia

Długość fazy ulistnienia [5 - 4]

Stanowisko

       

Rok

Składowisko Ogród  
Botaniczny

Składowisko Ogród  
Botaniczny

Składowisko Ogród  
Botaniczny

Składowisko Ogród  
Botaniczny

Składowisko Ogród  
Botaniczny

Składowisko Ogród  
Botaniczny

2005 91 ± 0 85 ± 0 311 ± 1 315 ± 0 220 ± 1 230 ± 0 105 ± 0 96 ± 0 285 ± 7 271 ± 0 180 ± 7 175 ± 0

2006 95 ± 0 95 ± 0 324 ± 1 318 ± 11 229 ± 1 223 ± 11 108 ± 4 104 ± 0 280 ± 0 290 ± 0 172 ± 4 186 ± 0
2007 70 ± 0 74 ± 0 310 ± 0 310 ± 7 240 ± 0 236 ± 7 95 ± 6 91 ± 4 265 ± 0 262 ± 0 171 ± 6 172 ± 4
2008 70 ± 0 70 ± 0 325 ± 7 305 ± 7 255 ± 7 235 ± 7 98 ± 4 95 ± 0 273 ± 11 271 ± 0 175 ± 6 176 ± 0
2010 85 ± 0 85 ± 0 295 ± 0 295 ± 0 210 ± 0 210 ± 0 97 ± 0 95 ± 0 271 ± 0 280 ± 0 174 ± 0 185 ± 0
2011 85 ± 0 80 ± 0 310 ± 0 308 ± 4 225 ± 0 228 ± 4 95 ± 0 91 ± 0 280 ± 0 250 ± 0 185 ± 0 159 ± 0
2012 78 ± 0 75 ± 0 305 ± 0 315 ± 0 227 ± 0 240 ± 0 105 ± 0 100 ± 0 250 ± 0 241 ± 0 145 ± 0 141 ± 0

Stanowisko 0,0001 * * 0,0004 *
Rok 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Stanowisko*rok 0,0001 0,01 0,003 * < 0,0001
* brak istotnych różnic

Objaśnienia symboli graficznych:

Faza pąków liściowych

Faza ulistnienia

Faza jesiennego przebarwienia liści

Faza zamierania i opadania liści

Faza pąków kwiatowych

Faza kwitnienia

Faza owoców niedojrzałych

Faza owoców dojrzałych

Faza rozsiewania nasion

Spektrum fenologiczne o uproszczonej grafice rozwoju generatywnego
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Badanie rytmiki sezonowej roślin na 
podstawie obserwacji fenologicznych 
jest sprawdzoną metodą diagnozowa-
nia kondycji roślin także w warunkach 
zmienionego środowiska. Badania te 
umożliwiają obserwacje reakcji roślin 
na kompleks czynników, także streso-
rów środowiska będących wynikiem 
antropopresji5, 6. Młody wiek wysa-
dzonych roślin oraz niekorzystne wa-
runki środowiska panujące na czaszy 
składowiska powodowały, że u roślin 
nie występowały wszystkie fazy roz-
wojowe, w szczególności fazy rozwoju 
generatywnego. Dlatego też obliczenia 
zamieszczone w przykładowej tabeli 1 
dotyczą tych faz i lat, w których noto-
wano pojawy fenologiczne u wszystkich, 
tj. czterech obserwowanych osobników 
danego gatunku. Nie zamieszczono 
długości trwania fazy pąków liściowych  
ze względu na niewystępowanie w la-
tach obserwacji anomalii termicznych, 
co skutkowało brakiem rozpoczęcia 
wegetacji w miesiącach zimowych. 
Istotność różnic na podstawie analizy 
wariancji została podana w przykła-
dowej tabeli wyników danego gatunku 
dla trzech wariantów: stanowisko, rok 
oraz interakcja stanowisko*rok (tab. 1).

Gatunkowy dobór roślin drzewiastych

W reakcjach drzew i krzewów na nie-
korzystne warunki środowiska, głów-
nie glebowego, na składowisku można 
wyróżnić różne „strategie” rozwojowe 
roślin, zaliczone do mechanizmów uni-
kania bądź tolerowania stresu przez 
rośliny. W ramach zdolności do unikania 
stresu przez rośliny mogą to być mecha-
nizmy: wykluczania nadmiernych stężeń 
substancji za pomocą barier transportu, 
transportu nadmiernych stężeń pier-
wiastków do liści do letalnych stężeń 
włącznie i zrzucania liści, wiązania części 
pobranych stężeń w komórkach pędów 
czy też redukcji pobierania poprzez me-
chanizm selektywnego pobierania jonów 
z roztworu, co pociąga za sobą wyko-
rzystanie części energii metabolicznej 
i związany z tym słabszy wzrost roślin. 
Natomiast w ramach tolerowania stresu 
przez rośliny mogą to być mechanizmy 
tolerowania zakłócenia stosunków jono-
wych w organizmie lub detoksyfikacji6, 7.

Wnioski z obserwacji

Na podstawie kilkuletnich obserwa-
cji fenologicznych, reakcji roślin na 
warunki środowiska na składowisku, 
poszczególne gatunki można zaliczyć 
do następujących grup:
3) Zamieranie roślin już w pierwszym 
roku po posadzeniu. Do grupy tej nale-
żały: modrzew europejski (Larix decidua), 
brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), 
rokitnik zwyczajny (Hippophae rham-
noides) i in.
4) Bujny rozwój roślin w pierwszych 
latach po posadzeniu, radykalnie zmniej-
szający się w latach następnych na sku-
tek akumulacji w pędach toksycznych 
stężeń składników pobranych z podło-
ża. Objawiało się to efektownym roz-

wojem roślin w okresie pierwszych 
2-3 lat. Po tym okresie obserwowano 
jednak postępujące nekrozy i zgorzel 
pędów, bez widocznych w tym czasie 
innych przyczyn np. ataku patogenów 
w postaci chorób grzybowych czy owa-
dów. Roślinami tej grupy okazały się 
różne taksony krzewiastych wierzb 
(np. Salix ×viminalis, Salix ×sepulcralis 
‘Chrysocoma’), które (Salix ×viminalis) 
są wykorzystywane przy zakładaniu  
tzw. oczyszczalni biologicznych.
5. Rośliny posiadające wewnętrzny 
mechanizm alokacji (przemieszczania) 
toksycznych stężeń lub związków che-
micznych do liści. Po osiągnięciu stężeń 
letalnych liście stopniowo zamierały 
i były zrzucane. Pędy natomiast, z nie-
licznymi liśćmi, pozostawały żywe. 
Proces powstawania nekroz i zrzucania 

Tab. 2. Drzewa charakteryzujące się korzystnym rozwojem na składowisku 
odpadów Poznania w Suchym Lesie

Drzewa krajowe
Nazwa polska Nazwa łacińska

Dąb szypułkowy Quercus robur L.
Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq.

Grusza pospolita Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Jabłoń dzika Malus sylvestris Mill.

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L.
Klon polny, paklon Acer campestre L.

Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Szakłak pospolity Rhamnus cathartica L.
Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall.

Drzewa introdukowane
Klon tatarski Acer tataricum L.

Oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia L.
Śliwa ałycza Prunus cerasifera Ehrh.
Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold

Wiśnia antypka Prunus mahaleb L.
Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Krzewy charakteryzujące się korzystnym rozwojem na składowisku 
odpadów Poznania w Suchym Lesie

Krzewy krajowe
Nazwa polska Nazwa łacińska

Czeremcha pospolita Prunus padus L.
Róża dzika Rosa canina L.

Śliwa tarnina Prunus spinosa L.
Krzewy introdukowane

Amorfa krzewiasta Amorpha fruticosa L.
Ligustr zwyczajny odm. zimozielona Ligustrum vulgare L. ‘Atrovirens’

Suchodrzew tatarski Lonicera tatarica L.
Kolcowój pospolity Lycium barbarum L.
Róża pomarszczona Rosa rugosa Thunb.

Tamaryszek czteropręcikowy Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.
Źródło: opracowanie własne
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liści był obserwowany już od początków 
czerwca, równolegle z trwającą w tym 
czasie osłabioną wegetacją i wytwarza-
niem drugiej, a nawet trzeciej generacji 
sukcesywnie powstających liści. Ga-
tunkami należącymi do tej grupy były: 
olsza czarna (Alnus glutinosa), szakłak 
pospolity (Rhamnus cathartica) czy wiąz 
szypułkowy (Ulmus laevis).
6. Gatunki niereagujące ujemnie na 
obecność toksycznych stężeń pierwiast-
ków w podłożu. U roślin tych nie obser-
wowano opisywanej w literaturze straty 
energii metabolicznej na pokonanie ist-
niejących w roztworze glebowym barier 
elektrochemicznych. Powinno to bowiem 
skutkować mniejszymi przyrostami rocz-
nymi i ogólnie słabszym rozwojem roślin. 
W omawianym przypadku rozwój drzew 
i krzewów był zadziwiająco dobry, przy-
rosty pędów znaczne, wielkości liści na 
standardowym dla danego gatunku po-
ziomie. Drzewa po okresie młodocianym 
rozpoczęły kwitnienie i owocowanie, wy-
twarzając zdolne do kiełkowania nasiona.  
Na składowisku do roślin z tej grupy 
można zaliczyć: oliwnik wąskolistny (Ela-
eagnus angustifolia), kolcowój pospolity 
(Lycium halimifolium), klon polny (Acer 
campestre), tamaryszek czteropręcikowy 
(Tamarix tetrandra) czy wiśnię antypkę 
(Prunus mahaleb). Warto nadmienić, że 
w literaturze gatunki reagujące w po-
dobny sposób i tolerujące nadmierne 
stężenia związków w podłożu zalicza 
się do halofitów7.

Z zestawu wymienionego w ta-
belach 2 i 3 zaleca się tworzenie grup 

jednego gatunku drzew lub krzewów 
po kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk.  
Jest to zgodne z zalecanym w lite-
raturze, na podstawie praktycznych 
doświadczeń, wprowadzaniem mo-
nogatunkowych wysadzeń po to, aby 
wykluczyć międzygatunkową konku-
rencję i zagłuszanie roślin wolniej ro-
snących przez inne, bardziej ekspan-
sywne gatunki, np. topole czy robinie. 
Wprowadzanie pojedynczych osobników 
lub mało licznych grup roślin nie zda-
ło bowiem egzaminu. Obserwowano 
wypadanie części wysadzonych roślin 
na skutek zacienienia, niedoboru wody 
oraz składników pokarmowych pobie-
ranych z podłoża przez taksony o szyb-
szym wzroście i większej sile witalnej, 
np. przez wiązy, klony czy leszczyny. 
Wymienione w tabelach 2 i 3 gatunki 
zostały sprawdzone zarówno w zde-
gradowanych warunkach środowiska 
miejskiego, jak i na czaszy składowiska 
odpadów w Suchym Lesie1, 2, 5. Zestaw 
ten uzupełniono o taksony odporne na 
deficyt opadów i długotrwałe susze at-
mosferyczno-glebowe, np. klon tatarski 
(Acer tataricum), śliwę tarninę (Prunus 
spinosa) czy różę pomarszczoną (Rosa 
rugosa). Na składowisku w Suchym Lesie 
ze zdziwieniem można było obserwować 
wypadanie krzewiastych wierzb, które 
znajdują zastosowanie w biologicznych 
oczyszczalniach ścieków. Po ich bujnym 
rozwoju przez pierwsze dwa lata od 3. 
lub 4. roku obserwowano zasychanie, 
a w 5.-6. roku od wysadzenia – zamiera-
nie pędów u osobników wierzby wicio-

wej (Salix ×viminalis L). Prawdopodobną 
przyczyną może być opisywane w lite-
raturze zjawisko remediacji zanieczysz-
czeń, tj. w tym przypadku ich pobiera-
nia i akumulowania w pędach roślin.  
Przy znacznych stężeniach biogenów 
w odciekach prawdopodobnie ten proces 
okazał się mechanizmem samobójczym, 
prowadzącym do zasychania liści, zamie-
rania pędów i całych krzewów.

Z ogólnej liczby wysadzonych ga-
tunków i odmian roślin drzewiastych 
ok. 50% taksonów nie sprawdziło się. 
Na zamkniętej w 1995 roku tzw. starej 
kwaterze składowiska, o bardzo ma-
łej miąższości mineralnej obudowy jej 
skarpy, 20-50 cm, zanotowano bardzo 
wysoki procent wypadów, od 90 do 
100% (ramka).

dr Szymon Łukasiewicz 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
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Rośliny drzewiaste, które nie sprawdziły się  
na tzw. starej kwaterze składowiska
Dotyczyło to następujących taksonów: Acer pseudoplatanus L., Catalpa ×sp., 
Carpinus betulus L., Celastrus orbiculatus Thunb., Cotoneaster lucidus Schltdl., 
Deutzia ×sp., Ginkgo biloba L., Hippophae rhamnoides L., Larix kaempferi (Lamb.) 
Carriere, Larix ×marschlinsii Coaz, Magnolia kobus DC., Malus ×purpurea 
Rehder, Orixa japonica Thunb., Philadelphus coronarius L., Pinus mugo Turra, 
Pinus sylvestris L., Pyracantha coccinea M. Roem., Quercus petraea (Matt.) 
Liebl., Quercus rubra L., Rhus typhina L., Ribes aureum Pursh, Ribes nigrum L., 
Robina pseudoacacia L., Salix ×sepulcralis Simonk. ‘Chrysocoma’, Salix ×sepul-
cralis Simonk. ‘Erythroflexuosa’, Salix viminalis L., Sarothamnus scoparius (L.)  
W.D.J. Koch, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, Sorbus aucuparia L., Spiraea 
×pseudosalicifolia Silverside, Spiraea densiflora Nutt. Ex Rydb., Symphoricarpos 
albus (L.) SZ.F. Blake, Tilia platyphyllos Scop.



Patronat medialny  Wydawca

zapraszają na konferencję

GOSPODAROWANIE MIENIEM
12 września 2019 r. 

Novotel Poznań Centrum, plac Andersa 1, Poznań

 • aktywność samorządu na rynku nieruchomości (zbywanie, scalanie gruntów)
 • planowanie przestrzenne jako efektywna forma inwestycji samorządu
 • wykorzystanie majątku komunalnego w przedsięwzięciach z kapitałem mieszanym
 • rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza
 • formy wykorzystania majątku gmin
 • montaże finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku samorządu   

(w tym PPP)
 • wzorcowy system informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu gminą
 • postępowania zwrotowe, prywatyzacja i reprywatyzacja hamulcem w gospodarowaniu mieniem? – 

Strefy rewitalizacyjne
 • komunalizacja mienia i aktywna gospodarka
 • dobry i zły przykład zarządzania mieniem

Organizator Partner Strategiczny Partner 

Kontakt: Barbara Krawczyk „Przegląd Komunalny”,  tel. 539 549 453,  b.krawczyk@abrys.pl, 
www.gospodarowaniemieniem.abrys.pl
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Dwadzieścia lat  
wspieramy środowisko!

Gdy w 1999 r. zetknąłem się po raz pierwszy z gospodarką odpadami, to nawet 

przez myśl mi nie przeszło, że moja „przygoda odpadowa” potrwa tak długo i że 

przez ten czas wykonamy tak wiele. A tymczasem rozbudowaliśmy i całkowicie 

zmodernizowaliśmy Zakład, wieńcząc zmiany wybudowaniem nowoczesnego 

Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

P atrząc na te lata, stwierdzam, że dobrze 

się stało, iż ten pierwszy szlif komu-

nalnika otrzymałem jako wieloletni 

członek Zarządu m. Konina pod prze-

wodnictwem byłego prezydenta, wieloletniego 

samorządowca, Kazimierza Pałasza. To ukształ-

towane spojrzenie pozwoliło mi zobaczyć gospo- 

darkę odpadami w szerszym wymiarze.

Nabierałem coraz większego przekonania, 

że w ekologicznym działaniu człowieka nie 

sposób nie dostrzegać istotnego wpływu na 

środowisko jego zachowań i właściwego postę-

powania z wszelkimi odpadami. Przez właściwe 

postępowanie z odpadami zawsze rozumiałem 

ograniczenie ich wytwarzania, ponowne wy-

korzystanie oraz skuteczną utylizację. Dlatego 

też od 2001 roku przystąpiliśmy do szeroko 

rozumianej rozbudowy i modernizacji Zakła-

du, budując sortownię i kompostownię oraz 

dostosowując składowisko do wymogów UE. 

Osiąganie pozytywnych wyników w zakresie 

ochrony środowiska mogło zaistnieć tylko dzięki 

szeroko pojętym i kompleksowo prowadzonym 

działaniom związanym z edukacją ekologiczną.

Korzyści z kształtowania świadomości

Długotrwałe kształtowanie świadomości ekologicz-

nej dało wymierne korzyści. Zarówno wzrost świa-

domości ekologicznej, jak i długoletnia eksploatacja 

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zainspirowała nas do szukania skuteczniejszej formy 

utylizacji odpadów. Dzięki strategicznej decyzji pre-

zydenta Konina, Józefa Nowickiego, powierzającej 

MZGOK i mnie osobiście budowę ZTUOK-u, możemy 

stwierdzić, że zrealizowaliśmy wielkie zadanie 

ekologiczne. Teraz już możemy mówić o wielkim 

sukcesie, który w opinii wielu był nie do osiągnięcia. 

Moje umiłowanie przyrody, a także poczucie wielkiej 

odpowiedzialności za środowisko było czynnikiem 

motywującym do działania i zapewne w trudnych 

realizacyjnych chwilach stanowiło symboliczną 

„adrenalinę” do skutecznego rozwiązywania pro-

blemów, których nie brakowało od momentu, kiedy 

w 2012 roku podpisaliśmy kontrakt z wykonawcą. 

W stosunkowo krótkim czasie wybudowaliśmy 

Zakład, dzięki któremu środowisko zyskało wiel-

kiego sprzymierzeńca, a ludzie mogą być pewni, że 

dookoła nich ubyło wiele zagrożeń ekologicznych, 

że z roku na rok będziemy żyć w coraz czystszym 

i bardziej przychylnym człowiekowi środowisku. 

I są to fakty – czy to się komuś podoba, czy nie.

Trzy lata eksploatacji

Z wielką satysfakcją stwierdzam, że trzy lata 

eksploatacji ZTUOK-u oraz osiągnięte parametry 

technologiczne w pełni potwierdzają potrzebę ist-

nienia instalacji w systemie gospodarki odpadami 

w naszym regionie. Zapewne nie osiągnęlibyśmy 

tak wiele, gdyby nie zaangażowanie i fachowość 

załogi. Realizacja zadań na przestrzeni dwudziesto-

lecia wymagała od załogi wiedzy, zdolności poko-

nywania problemów, a niekiedy również osobistych 

wyrzeczeń dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. 

Jestem przekonany, że osiągnięcia w tych latach 

przynoszą nam wszystkim określoną satysfakcję.

Na następne dwudziestolecia całej załodze, 

właścicielom i Radzie Nadzorczej życzę dalszych 

sukcesów, skutecznych działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz osobistej satysfakcji i dumy, że 

działamy w tak nowoczesnym Zakładzie, który 

jest niezbędny dla ochrony środowiska.

Jan Skalski 

Prezes Zarządu
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Iława od 15 do 17 maja br. po raz pierwszy 
gościć będzie uczestników kolejnego, już 
54. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast. Tym razem 
gospodarzami będą Zakład Gospodarki Od-
padami Komunalnymi z siedzibą w Olszty-
nie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO z siedzibą w Rudnie.  
Rozpoczniemy od zwiedzania Zakładu 
w Rudnie, aby następnie przejść do sesji 
plenarnych, podczas których omówimy naj-
istotniejsze zagadnienia dotyczące obecnej 
sytuacji w krajowej gospodarce odpadami. 
Jak zwykle, towarzyszyć nam będzie wy-
stawa sprzętu komunalnego. Na stoiskach 
zorganizowanych wewnątrz hotelu będzie 
też możliwość przeprowadzenia rozmów 
konsultacyjno-biznesowych z firmami 
oferującymi usługi dla naszej branży.

W trakcie uroczystej kolacji ogłosimy 
zwycięzców plebiscytu „Perła Roku 2018”, 
którego celem było wyłonienie podmiotów 
oferujących zakładom gospodarki odpada-
mi produkty cieszące się w danym roku 
kalendarzowym największym uznaniem 
członków KFDZOM i uczestników Zjazdów. 
Wyróżniającym się menedżerom wrę-
czymy także kolejne Dyplomy Heraklesa.

Poprzez prezentacje, debaty i dyskusje 
Forum nie tylko rozszerza wiedzę uczest-
ników Zjazdów, ale przede wszystkim 
wyznacza kierunki i inspiruje menedżerów 
zarządzających swoimi firmami oraz pozo-
stałe organizacje statutowo zajmujące się 
gospodarką odpadami do szerokich działań 
w interesie naszej branży. Między innymi 
zwróciliśmy uwagę na słuszność wliczenia 

skupowanych odpadów surowcowych 
w punktach skupu surowców wtórnych 
do rozliczenia się gmin z uzyskiwanych po-
ziomów. Skutkowało to aktywnością KIGO 
w kontaktach z Ministerstwem Środowiska 
i dokonaniem istotnej zmiany w projekcie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Zapoczątkowaliśmy publiczną dyskusję –  
prowadzoną następnie przez większość 
organizacji gospodarki odpadami – do-
tyczącą wprowadzenia przez rząd roz-
szerzonej odpowiedzialności producenta 
jako istotnego strumienia finansowania 
zbiórki i przygotowania do gospodarczego 
wykorzystania odpadów surowcowych. 
Zapowiadanym przez Ministerstwo Śro-
dowiska efektem ma być przygotowanie 
odpowiednich aktów prawnych jeszcze 
w tym roku.

Ostatnio Ministerstwo Energii uwzględ-
niło nasz postulat dotyczący zaliczenia do 
niskoemisyjnego transportu pojazdów 
zasilanych gazem. Tym samym stworzono 
możliwość dla naszych firm ubiegania się 
o dofinansowanie ich zakupu i odbudowy 
posiadanej floty.

Obecnie inspirujemy branżę do upo-
wszechniania poglądu o konieczności 
wprowadzenia kaucjonowania jak najszer-
szej gamy opakowań oraz, co jest jeszcze 
istotniejsze, urynkowienia obrotu i gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Wska-
zujemy, że aby móc stawiać wymagania, 
wcześniej należy stworzyć warunki dające 
możliwość ich realizacji – najpierw należy 
zbudować rynek odbiorców zbieranych 
i przetwarzanych przez nas odpadów, rów-
noważący podaż z popytem. W następstwie 
tego następować powinno ograniczanie 
dotychczasowego, nakazowego charakteru 
obowiązującego prawa odpadowego.

Forum to organizacja oparta na samo-
kształceniu. Służy wymianie doświadczeń 
przy rozwiązywaniu problemów. Pomaga 
wyznaczać kierunki do dalszych działań. 
Łączy pomimo różnorodności interesów. 
Do zobaczenia!

Szanowni 
Państwo!

Wojciech Janka

prezes Zarządu  

Krajowego Forum  

Dyrektorów Zakładów 

Oczyszczania Miast

54. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów  
Zakładów Oczyszczania Miast

15-17.05.2019 r.  GRAND HOTEL TIFFI w Iławie 
Gospodarze Zjazdu: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

z siedzibą w Olsztynie 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  

w Rudnie

PROGRAM 54. ZJAZDU

15 maja 2019 r. (środa)
11.00-13.00 Wizyta techniczna w Zakładzie Unieszkodliwiania Od-

padów Komunalnych RUDNO (Rudno gmina Ostróda) –  
wyjazd autokarem spod Hotelu TIFFI w Iławie lub dojazd 
we własnym zakresie

14.00-15.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Zjazdu 
w Hotelu TIFFI w Iławie. Obiad

16.00-17.50

16.00-16.30

16.30-16.50
 

 

16.50-17.10

17.10-17.30 

 
17.30-17.50 

Sesja plenarna: 

Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, 
Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.: Najnowsze regulacje praw-
ne w obszarze gospodarki odpadami

Ewa Obal, Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Kro-
toszynie: Jak zmiany prawa wpływają na koszty funkcjono-
wania gminnego systemu gospodarki odpadami?

Lucyna Perlicka, Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Nowym Dworze: W obecnych realiach warto czy 
nie warto inwestować w gospodarkę odpadami? Ska-
la ryzyka

Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia w Toruniu: Centra recyklingu czy gminne sieci punktów 
skupu surowców wtórnych?

Michał Turkiewicz, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych 
Lubań: Czy zmiana sposobu liczenia przez gminy poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpa-
dów komunalnych jest rozwiązaniem korzystniejszym?

17.50-18.00 Przerwa na kawę

18.00-19.30 Walne Zebranie członków zwyczajnych KFDZOM

20.00-2.00 Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu TIFFI. Wręczenie 
Dyplomów Heraklesa. Ogłoszenie laureatów plebiscytu 
„Perła Roku 2018 na rynku gospodarki odpadami”

16 maja 2019 r. (czwartek)
7.00-9.00  Śniadanie

10.00-10.30  Otwarcie Zjazdu: Wojciech Janka, prezes Zarządu 
Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszcza-
nia Miast. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa 
Środowiska

10.30-11.00 Sesja Gospodarza Zjazdu: Marek Bryszewski, prezes 
Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
z siedzibą w Olsztynie, Leszek Rochowicz, prezes Zarzą-
du Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO

11.00-13.45  

11.00-11.30 

11.30-11.50 
 

 

11.50-12.10  

12.10-12.30  

12.30-12.45
  

12.45-13.00  

13.00-13.15 
 

13.15-13.30

  
13.30-13.45  

Sesja plenarna

dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska: Spo-
soby zbierania, przetwarzania, zagospodarowania 
produktów fermentacji i kompostowania

Adam Musiała, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpa-
dami Komunalnymi w Bydgoszczy: Odpady zielone –  
problemem dla gminnego systemu gospodarki odpa-
dami?

Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarki Odpadami 
w Jarocinie: Rozwój rynku dla instalacji fermentacji 
bioodpadów

Przerwa na kawę

Jacek Zawadzki, Agrex Eco: Innowacyjne technologie 
i maszyny do przetwórstwa odpadów i biomasy

Andrzej Malara, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Katowicach: Uciążliwości zapachowe – 
uwaga na sąsiadów!

Mieczysław Kaczyński, Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Zambrowie: Paliwa z odpadów – dajemy radę?

Agnieszka Fiuk, ATF Polska: Pośpiech – złym doradcą 
w tworzeniu prawa

Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej w Śremie: Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
Jak uzyskać dofinansowanie na zakup nowych pojaz-
dów do wywozu odpadów?

13.45-15.00  Obiad

15.00-16.00 Zwiedzanie Wystawy – „Perła Roku”

16.00 Turniej Bowlingowy – zbiórka przed hotelem, wyjście 
do kręgielni „Blue Bowling Center” ul. Biskupska 2 
Rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim – zbiórka przed 
hotelem, wyjazd autokarami do Ostródy

19.30-23.00 Kolacja grillowa w restauracji Hotelu TIFFI

17 maja 2019 r. (piątek)
7.00-9.00 Śniadanie

9.00-10.30  Izabela Kielczyk, psycholog biznesu: Jak skutecznie 
przekonywać innych do swoich racji?

10.30-11.00  Przerwa na kawę

Do 11.00  Wykwaterowanie

11.00-13.00 Dyskusja: Jak widzimy przyszłość polskiej gospodarki 
odpadami? – prowadzący Wojciech Janka

13:00-14.00 Obiad
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W r a z  z  w e j ś c i e m 
w życie Dyrektywy 
Rady nr 1999/31/WE  
z 26 kwietnia 1999 r. 

rozpoczął się w Polsce okres całkowitej 
modernizacji systemu gospodarki odpa-
dami. Dyrektywa zobowiązała Polskę 
do ograniczenia ilości składowanych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji do 1,53 mln ton rocznie od 
roku 2020. Przebudowanie krajowego 
systemu gospodarki odpadami wyma-
gało dostosowania polskiego prawa 
do prawa wspólnotowego, lecz przede 
wszystkim zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury technologicznej, po-
zwalającej na przyjęcie i przetworzenie  
10 mln ton odpadów komunalnych rocz-
nie. Nadmienić należy, że w 1999 r. polski 
system gospodarki odpadami w 98% 
był oparty na składowaniu. W 2000 r. 
powstała pierwsza spalarnia odpadów 
komunalnych w Warszawie i przez długi 
czas była jedyną tego typu instalacją 
w Polsce. Dla porównania – w Niemczech 
przy dwukrotnie większym wskaźniku 
nagromadzenia odpadów recykling ma-
teriałowy w tym okresie wynosił około 
40%, przetwarzanie termiczne – 20%, 
a od roku 2006 poziom składowania 
w zasadzie nie przekracza 1%.

Możliwości i zasoby

W okresie wdrażania powyższych zmian 
większość powstających instalacji me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych została w Polsce 
zaprojektowana w oparciu o stabilizację 
tlenową, która umożliwiała stosunko-
wo szybkie przetworzenie znacznego 
strumienia odpadów biodegradowal-
nych, higienizację odpadów czy obni-
żenie aktywności respirometrycznej.  

Należy zauważyć, że rozwój zakładów 
kompostowania odpadów komunalnych 
nastąpił w Europie w latach 1970-1980. 
W szczytowym momencie miały one 
zdolność przerobową na poziomie 
35% całkowitego strumienia odpadów 
komunalnych. Doświadczenia euro-
pejskie wykazały jednak, że pomimo 
wdrażania zaawansowanych technik 
wydzielania substancji organicznej 
z odpadów ilość zanieczyszczeń sta-
łych w wyprodukowanym kompoście 
dyskwalifikuje wykorzystanie w ce-
lach rolniczych, w związku z czym  
w latach 80. nastąpiło zamknięcie lub 
przekształcenie większości europej-
skich kompostowni.

Budowanie zakładów MBP w Polsce 
można uzasadnić względami ekono-
micznymi – odpady po tlenowej stabi-
lizacji charakteryzowały się mniejszą 
masą i wielokrotnie niższą opłatą mar-
szałkowską. Co więcej, powstały w tym 
kierunku instrumenty prawne, które 
regulowały warunki technologiczne 
procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunal-
nych. Wadą tego systemu wciąż po-
zostawała jednak konieczność skła-
dowania produkowanego stabilizatu,  
który ze względu na swoje właściwo-
ści nie posiada szczególnych wartości 
użytkowych.

Specyfika lokalnego rynku

Powyższe zmiany i doświadczenia na 
krajowym rynku gospodarki odpadami 
objęły swoim zasięgiem również woje-
wództwo warmińsko-mazurskie. Wraz 
z regionalizacją województwa i wydzie-
leniem w nim Regionu Centralnego  
(37 gmin) nastąpiła konieczność zapro-
jektowania rozwiązania, które z jednej 
strony spełniłoby wymogi dyrektywy 
Rady 1999/31/WE, a z drugiej – ograni-
czyło ilość odpadów kierowanych do 
składowania. Rozwiązaniem spełnia-
jącym oba kryteria było biosuszenie 
odpadów komunalnych. Dodatkowym 
atutem był popyt na paliwo alterna-
tywne, zgłaszany przez cementownie.

Wczoraj, dziś i jutro 
ZGOK-u w Olsztynie
Mimo wciąż zmieniających się przepisów funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Olsztynie ciągle wpisuje się w ramy nowoczesnej gospodarki odpadami. To istotne 
zwłaszcza w kontekście unijnej polityki kierującej się w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Budynek administracyjno-biurowy

2 x ZG
O

K O
lsztyn 
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Wybór technologii biosuszenia 
podyktowany był przede wszystkim 
zmianami na lokalnym rynku ciepłow-
niczym – w wyniku braku spełnienia 
wymogów dyrektywy IED przez insta-
lację generowania ciepła należącą do 
Michelin Polska nastąpiła konieczność 
działania w interesie bezpieczeństwa 
dostaw ciepła dla mieszkańców Olsz-
tyna. Zaznaczyć należy, że propozycje 
wdrożenia alternatywnych technologii 
przetwarzania odpadów komunalnych 
pojawiły się w momencie, kiedy budowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Olsztynie była na bar-
dzo zaawansowanym etapie.

Założenia projektowe instalacji 
ZUOK obejmowały moce przerobowe 
na poziomie 95 tys. ton na rok, przy od-
zysku materiałowym i energetycznym 
przynajmniej 60% oraz balaście proce-
sowym na poziomie nieprzekraczającym 
10%. Jest to o tyle istotne, że w styczniu 
2012 r. pojawiło się echo nadchodzących 
przeobrażeń w europejskiej gospodarce 
odpadami, które zapowiadało zmia-
ny w kierunku maksymalnego wyko-
rzystania produkowanych odpadów 
komunalnych i minimalizacji procesu 
składowania. Instalacja ZUOK została 
uruchomiona w 2015 r. i na tamtą chwilę 
spełniała wymogi „starej” dyrektywy, 
przy możliwości zaimplementowania 
innych rozwiązań koncepcyjnych.

W obliczu GOZ-u

Wprowadzenie gospodarki o obiegu 
zamkniętym wymusiło wprowadzenie 
zmian we wszystkich instalacjach MBP 
w Polsce i dostosowanie się do nowych 
wymogów unijnych do końca 2030 r. 
Zwraca się uwagę, że polska gospo-
darka odpadami komunalnymi została 
skonstruowana w oparciu o założenia 
dyrektywy 1999/31/WE, w myśl im-
peratywu niedziałania prawa wstecz. 

Tylko w latach 2011-2020 koszty 
inwestycyjne budowy instalacji i obiek-
tów do zagospodarowania odpadów 
komunalnych zaplanowano na blisko  
20 mld zł, z czego na nowe instalacje MBP 
przewidziano 4,42 mld zł, a na instalacje 
termicznego przetwarzania 9,52 mld zł. 

Implementacja GOZ-u w Polsce wy-
maga wprowadzenia kolejnych zmian 
na poziomie infrastrukturalnym i… 
społecznym – obserwuje się bowiem 
niski poziom świadomości ekologicznej 
mieszkańców kraju. 

Region Centralny zdaje się być tutaj 
przykładem reprezentatywnym. Zgod-
nie z Planem gospodarki odpadami dla 
województwa warmińsko-mazurskiego 
na lata 2016-2022 (WPGO), masa odpa-
dów zebranych selektywnie w roku 
2018 powinna wynieść około 55 tys. 
ton, a masa odpadów zmieszanych –  
około 100 tys. ton (wartości przybliżone). 

Tymczasem rzeczywiste ilości ze-
branych odpadów wyniosły odpowiednio 
30 tys. oraz 134 tys. ton, co spowodo-
wało dodatkowe problemy operacyjne, 
a w konsekwencji doprowadziło do 
podniesienia cen za odbiór odpadów. 
Podobny trend i problemy obserwowano 
w innych województwach. 

Aktualnie w Regionie Centralnym 
prowadzona jest kampania edukacyjna, 
mająca na celu zwiększenie wiedzy 
z zakresu selektywnej zbiórki odpadów 
i ogólnej wiedzy środowiskowej. Ob-
serwuje się wysoką potrzebę szkolenia  
tzw. społeczeństwa recyklingu.

Biorąc pod uwagę obecne trendy 
w Polsce, funkcjonowanie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunal-
nych w Olsztynie mieści się w ramach no-
woczesnej gospodarki odpadami. Przy za- 
łożeniu powodzenia budowy elektro-
ciepłowni w Olsztynie istnieje szansa 
zagospodarowania strumienia odpadów, 
zabezpieczenia dostaw ciepła dla miesz-
kańców miasta, osiągnięcia wysokich 
standardów recyklingu, a w konsekwen-
cji – spełnienia wszystkich wymogów 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

dr inż. Sławomir Kasiński 

adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko- 

-Mazurskim w Olsztynie, specjalista ds. PR 

i edukacji ekologicznej w Zakładzie Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Komory biosuszenia odpadów komunalnych
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W szystko zaczęło się 
w roku 2008, gdy 
Zgromadzenie Związ-
ku Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środo-
wisko” zdecydowało o powołaniu spółki, 
której zadaniem byłoby zarządzanie oraz 
prowadzenie działalności gospodarczej 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Rudnie k. Ostródy oraz 
prowadzenie gospodarki odpadami ko-
munalnymi na terenie Związku. W jego 
skład wchodzi 19 gmin województwa 
warmińsko-mazurskiego, a swoim zasię-
giem obejmuje obszar niemal 3,7 tys. km2  
(w dużym stopniu posiadający ogromne 
walory przyrodnicze i krajobrazowe), za-
mieszkiwany przez niemal 220 tys. osób.

Największa inwestycja

W styczniu 2009 r. po kilku latach inten-
sywnej i konsekwentnej pracy Związek 
Gmin „Czyste Środowisko” zakończył bu-
dowę nowoczesnego, zgodnego z wymo-
gami ustawy  Prawo ochrony środowiska 
i przepisami unijnymi ZUOK-u w miej-
scowości Rudno (gmina Ostróda).  
Już wówczas był to najnowocześniejszy 
obiekt na Warmii i Mazurach. Wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że potrzeby z za-
kresu gospodarowania i przetwarzania 
odpadów są znacznie większe.

Dlatego już po niespełna trzech latach 
od rozpoczęcia działalności spółka podję-
ła kolejne kroki w celu rozbudowy i uno-
wocześnienia Zakładu. Wartość tej inwe-
stycji sięgnęła kwoty około 60 mln zł.  
Spółce udało się pozyskać dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Drugi etap 
rozbudowy Zakładu dotyczył głównie 
dostosowania technologii do wymo-
gów ustawodawczych oraz usprawnień 
odbioru odpadów z terenu Związku 

Gmin „Czyste Środowisko”. W tym celu 
powstały trzy stacje przeładunkowe – 
w gminach Zalewo, Kurzętnik i Iława.

Natomiast w samym Zakładzie zo-
stała zmodernizowana hala sortowni 
w celu wydzielenia odpadów do produkcji 
paliw alternatywnych i odpadów ulega-
jących biodegradacji oraz zwiększenia 
odzysku surowców wtórnych. Powstały 
też budynek warsztatowo-garażowy 
oraz instalacja dla procesów biodegra-

dacji w systemie Biodegma. To prosty, 
statyczny i ekonomiczny system kom-
postowania i biologicznej stabilizacji, 
przebiegający w modułach żelbetowych, 
zadaszonych specjalną konstrukcją po-
krytą membraną, która pełni funkcję 
oczyszczania powietrza procesowego. 
Załadunek odpadów do modułu oraz 
ich wyładunek odbywa się za pomocą 
ładowarki kołowej poprzez bramy, które 
na czas załadunku i wyładunku są otwie-
rane. Podczas załadunku materiału do 
modułu oraz jego opróżniania dach jest 
otwierany. Proces rozpoczyna się, gdy 
dany moduł zostaje zapełniony, a dach 
i bramy zostaną zamknięte.

Linia technologiczna pozwala na 
wydzielenie ze strumienia odpadów 
komunalnych zmieszanych (o kodzie 
20 03 01) odpadów o wysokiej kalorycz-
ności w granicach 600 ton miesięcznie 
(o kodzie 19 12 10). Odpady o kodzie  
19 12 10 są przekazywane (Rudno płaci) 
do zakładów, które zostały wyłonione 
w procedurze zamówień publicznych.

ZUOK Rudno posiada 11 modułów 
dla odpadów ulegających biodegradacji 
w systemie Biodegma o łącznej prze-
pustowości 27 tys. ton w ciągu roku, 
w tym jeden moduł (około 2,5 tys. ton 
rocznie) przeznaczony jest na odpady 
zbierane selektywnie.

Aktualnie Zakład stara się o certy-
fikat pozwalający wykorzystać odpady 
z tego modułu gospodarczo, tj. jako ulep-
szacz gleby. Uzyskanie tego certyfikatu 
jest niezwykle kosztowne, a procedura 
jego uzyskania jest bardzo skompliko-
wana i zawiera wiele utrudnień.

10 modułów w systemie Bio-
degma jest przeznaczonych na odpa-
dy o kodzie ex 19 12 12 (po sicie Ø 80),  
z którego po okresie dojrzewania po-
wstaje odpad o kodzie 19 05 99, a po 
przesianiu przez sito (Ø 20) odpady o ko-
dach 19 05 01 i 19 05 03. Niezrozumiałe 
jest, że firmy, które zainwestowały kil-
kanaście milionów złotych w instalacje 
biodegradacji, za produkt wyjściowy 
z tych instalacji (19 05 01), jako podlega-
jący składowaniu, muszą odprowadzać 
opłatę marszałkowską w wysokości  
170 zł za tonę (2019 r.).

W ramach inwestycji zakupiono 
specjalistyczny sprzęt (m.in. sito do prze-
siewania kompostu, myjki ciśnieniowe 
i kontenery) oraz pojazdy: samochód 
ciężarowy z nadbudową hakową, łado-
warkę czołową, ładowarki teleskopo-
we, wózki widłowe i wózki paletowe.  

Dekada wkładu  
w ochronę środowiska
Od 10 lat w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie koło Ostródy trwa praca 
na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Warmii i Mazur. Jaka była historia 
Zakładu? Jakie inwestycje mu towarzyszyły?

Plany ZUOK-u Rudno 
na lata 2019 i 2020 to 

inwestycje zapewniające 
bezpieczeństwo 

pracowników 
i majątku oraz 

dostosowanie Zakładu 
do zmieniających się 

regulacji ustawowych.
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Dzięki nowoczesnym technologiom 
ZUOK w Rudnie został wpisany do Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
jako regionalna instalacja przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK).

Drugi etap rozbudowy Zakładu wy-
nikał z konieczności jego dostosowania 
do uregulowań ustawodawczych i zna-
cząco poprawił jakość świadczonych 
przez ZUOK Rudno usług (zagospoda-
rowanie frakcji bio, produkcja paliw 
alternatywnych, zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych, zastąpienie pracy 
ręcznej pracą automatyczną).

Spółka zajmuje się zbieraniem od-
padów innych niż niebezpieczne, ob-
róbką i usuwaniem odpadów innych niż 
niebezpieczne, demontażem wyrobów 
zużytych, odzyskiem surowców z mate-
riałów segregowanych oraz sprzedażą 
hurtową odpadów i złomu. Od 2010 r. 
w celu usprawnienia odbioru odpadów 
od podstaw zainwestowano we własną 
bazę logistyczną i transportową oraz 
wdrożono system selektywnej zbiórki 
(w gniazdach i u źródła).

Edukacja i ciągły rozwój

W ramach edukacji ekologicznej ZUOK 
Rudno czynnie wspiera wszelkiego 
rodzaju akcje i konkursy ekologiczne 
organizowane przez samorządy, szko-
ły i przedszkola jako organizator lub 
współorganizator takich imprez. Często 
jest też organizatorem i współorganiza-
torem konferencji branżowych.

Szybki rozwój spółki, ogromna liczba 
realizowanych przez nią zadań i stojących 
przed nią wyzwań sprawiło, że znacznie 
wzrosło w niej zatrudnienie. W 2009 r. 
pracowało w niej raptem siedem osób, 
natomiast już w roku 2018 ta liczba wy-
nosiła aż 167 pracowników. Zarządzanie 
spółką przyniosło także efekt ekono-
miczny w postaci znaczącego wzrostu 
aktywów, które z poziomu 37 923 zł  
w 2009 r. wzrosły do poziomu 90 644 zł  
w roku 2016.

Plany ZUOK-u Rudno na 2019 i 2020 r.  
to przede wszystkim inwestycje, które 
zapewniają bezpieczeństwo pracowni-
ków i majątku oraz dostosowanie Zakła-
du do ciągle zmieniających się regulacji 
ustawowych. Dlatego w ramach popra-
wiania bezpieczeństwa i redukowania 

uciążliwości Zakładu dla pracowników 
i okolicznych mieszkańców planowane 
są: budowa wiat rozładunku odpadów 
poza halą sortowni, budowa instalacji 
detekcji ppoż., budowa podczyszczalni 
odcieków oraz zakup sprzętu i wypo-
sażenia niezbędnego do usprawnienia 
pracy pracowników ZUOK Rudno.

Dzięki poczynionym inwestycjom 
oraz wdrożeniu procedur ISO 9001:2008 
spółka wielokrotnie była i jest wyróż-
niana – otrzymała m.in. Warmińsko-
-Mazurską Nagrodę Jakości za Jakość 
Zarządzania, Gazelę Biznesu za wyniki 
finansowe za lata 2013, 2014, 2015 i 2016, 
Diamenty Forbesa za rok 2015, Panteon 
Polskiej Ekologii, tytuły Firma Przyjazna 
Środowisku, Jakość Roku, Ekolaury czy 
Puchar Recyklingu. Są to niezwykle 
ważne wyróżnienia dla spółki, która 

już od 2012 r. prężnie działa w zakresie 
edukacji ekologicznej i selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych.

Spółka ZUOK Rudno jest także 
współtwórcą i współorganizatorem 
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych 
w Polsce, członkiem Krajowej Izby Go-
spodarki Odpadami oraz Krajowego 
Forum Dyrektorów Zakładów Oczysz-
czania Miast, a także członkiem Prezy-
dium Krajowej Rady RIPOK.

Można śmiało stwierdzić, że dobre 
zarządzanie oraz praca na rzecz ochrony 
środowiska przyniosło wymierne ko-
rzyści dla, obsługiwanego przez ZUOK 
Rudno, regionu Związku Gmin „Czyste 
Środowisko”.

Leszek Rochowicz 

prezes Zarządu ZUOK Rudno Sp. z o.o.
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Dobra gospodarka odpadami 
wymaga inwestycji
Od wielu lat na terenie Warmii i Mazur systematycznie realizowane są działania i inwestycje w zakresie 
gospodarki odpadami. Pierwszy dokument strategiczny dla województwa, czyli wojewódzki plan 
gospodarki odpadami, przyjęto tam w 2004 r. W planach są inwestycje za ponad 630 mln zł, a także 
otwarcie długo wyczekiwanej spalarni odpadów.

W  ramach organizacji 
systemu wojewódz-
two warmińsko-ma-
zurskie podzielono na 

pięć regionów gospodarki odpadami. 
Zostały one określone przede wszystkim 
w oparciu o granice związków mię-
dzygminnych, w obrębie których zlokali-
zowane zostały regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK). Aby zachować ich ciągłość, 
wytyczone cele i założenia przyjęte 
dla województwa były konsekwentnie 
przenoszone do realizacji w kolejnych 
dokumentach.

Mniej składowisk, więcej inwestycji

Na przestrzeni lat zdecydowanie ograni-
czono liczbę składowisk odpadów, wdro-
żono też system odbioru i transportu 
odpadów, uwzględniający selektywną 
zbiórkę u źródła. Zbudowano nową, nie-
zbędną infrastrukturę – w tym nowocze-
sne i spełniające wymogi technologiczne 
i prawne instalacje oraz obiekty służą-
ce do prawidłowego funkcjonowania  
całego systemu.

Przy wyznaczaniu instalacji w po-
szczególnych regionach i ich instalacji 
zastępczych kierowano się metody-
ką określającą szacunkowe zdolności 
przerobowe RIPOK-ów w wojewódz-
twie. Istotnym kryterium było rów-
nież zapewnienie trwałości projektom 
dotyczącym budowy i rozbudowy za-
kładów zagospodarowania odpadów, 
współfinansowanych ze środków fi-
nansowych Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury oraz 
środków publicznych.

Największe inwestycje w zakresie 
gospodarki odpadami, które powstały 
w regionie w ostatnich latach, to:

 ̀ budowa Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych w Rudnie  
k. Ostródy – całkowita wartość projektu 
to 90 mln zł, okres realizacji – lata 2006-
-2009, II etap – 2012-2014 (rozbudowa),

 ̀ budowa stacji przeładunkowej od-
padów wraz z sortownią w Działdowie  
przy ul. Przemysłowej – całkowita war-
tość projektu to 15 mln zł, okres reali-
zacji – lata 2009-2011,

 ̀ budowa Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych wraz ze 
składowiskiem odpadów w Siedliskach  
k. Ełku – całkowita wartość projektu 
to 105,3 mln zł, okres realizacji – lata 
2009-2012,

 ̀ racjonalizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi i rekultywacja składowisk 
odpadów w Elblągu – całkowita wartość 
projektu to 101 mln zł, okres realizacji –  
lata 2009-2012,

 ̀ budowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Spytkowie 
pod Giżyckiem – całkowita wartość 
projektu to 44,7 mln zł, okres realizacji –  
lata 2010-2013,

 ̀ system zagospodarowania odpadów 
komunalnych w Olsztynie – budowa Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów – cał-
kowita wartość projektu to 232 mln zł,  
okres realizacji – lata 2013-2015.

Nowy plan, nowe kierunki

Aktualnie w województwie warmiń-
sko-mazurskim obowiązuje Plan go-
spodarki odpadami na lata 2016-2022 
(WPGO 2016), przyjęty przez sejmik 
województwa uchwałą z 28 grudnia 
2016 r. i, w zakresie wskazania miejsc 

spełniających warunki magazynowania 
odpadów, zaktualizowany uchwałą sej-
miku z 18 lutego 2019 r.

Plan wskazuje cele i kierunki na 
przyszłość w zakresie gospodarki odpa-
dami, a jego realizacja ukierunkowana 
jest na wypełnienie przepisów pra-
wa wspólnotowego, m.in. w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
ograniczania ich składowania oraz 
osiągnięcia odpowiednich poziomów 
odzysku i recyklingu.

Bazę opracowania aktualnie obowią-
zującego dokumentu stanowiła analiza 
stanu gospodarki odpadami w woje-
wództwie w latach 2014-2016 i na jej 
podstawie, a także biorąc pod uwa-
gę przewidywane zmiany czynników 
związanych z gospodarką odpadami, 
dokonano określenia celów i wyboru 
strategii w sześcio- oraz dwunastolet-
niej perspektywie czasowej, tj. do roku 
2028. WPGO 2016 zawiera ponadto 
harmonogram realizacji zadań, które 
dalej służyć mają realizacji przyjętych 
celów wraz ze wskazaniem terminu 
ich wykonania, wykonawcy i źródeł 
finansowania.

Za podstawowe cele przyjęto m.in. mi- 
nimalizację ilości wytwarzanych odpa-
dów – w szczególności niebezpiecznych, 
ograniczenie marnotrawienia żywności, 
ograniczenie uciążliwości odpadów dla 
środowiska (głównie poprzez działania 
na etapach wydobycia surowców, pro-
dukcji i konsumpcji), wysoki poziom se-
lektywnego zbierania odpadów – zwłasz-
cza odpadów niebezpiecznych i odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, wysoki 
poziom ponownego użycia produktów, 
wysoki udział odzysku, w tym w szcze-
gólności recyklingu, ograniczenie do 
minimum składowania odpadów, reme-
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diację terenów zanieczyszczonych oraz 
rekultywację terenów zdegradowanych, 
w tym nielegalnych i nieczynnych skła-
dowisk odpadów, a także wyeliminowa-
nie praktyk nielegalnego postępowania 
z odpadami.

Szczegółowo przedstawiono cha-
rakterystykę pięciu regionów gospo-
darki odpadami, z uwzględnieniem 
prognozy na lata 2022 i 2028, oraz 
wykaz istniejących i planowanych re-
gionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Zbilansowane 
zostały moce przerobowe instalacji 
do przetwarzania odpadów z ilościa-
mi odpadów faktycznie powstających 
w województwie oraz prognozowa-
nymi, podlegających regionalizacji,  
tj. zmieszanych odpadów komunal-
nych oraz odpadów zielonych i innych 
bioodpadów.

RIPOK-i i inne instalacje

Na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego funkcjonuje aktualnie  
29 regionalnych instalacji do przetwa-
rzania odpadów komunalnych, w tym 
dziewięć do przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych o łącznej wydaj-
ności 664 000 ton/rok. Siedem z nich to 
instalacje do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych, 
które zlokalizowane zostały w: Elblągu, 
Rudnie, Działdowie, Różankach, Olsz-
tynie, Spytkowie i Siedliskach. Kolejne 
to sortownia odpadów komunalnych 
zlokalizowana w Bisztynku-Kolonii 
oraz instalacja mechaniczno-cieplnego 
przetwarzania odpadów komunalnych 
w miejscowości Różanki.

Odpady zielone i inne odpady ule-
gające biodegradacji kierowane są do  
12 kompostowni o łącznej wydajności  
33 500 ton/rok, zlokalizowanych w El-
blągu (dwie), Braniewie, Rudnie, Zakrze-
wie, Wysiece, Bezledach, Bisztynku-Ko-
lonii, Pudwągach, Spytkowie, Siedliskach 
i Świętajnie.

Eksploatowanych jest osiem składo-
wisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, na których składowane są 
odpady powstające w procesach prze-
twarzania odpadów komunalnych. Są to 
instalacje w Elblągu, Braniewie, Rudnie, 
Zakrzewie, Różankach, Wysiece, Spytko-

wie i Siedliskach, o łącznej pojemności 
3 244 264 m3.

Inwestycje są niezbędne

Realizacja WPGO 2016 będzie możliwa 
dzięki zaangażowaniu środków finan-
sowych pochodzących z różnych źródeł. 
Będą to środki własne (JST, przedsiębior-
cy, wytwórcy odpadów), źródła krajowe 
oraz fundusze europejskie (m.in. Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny 
Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wartość inwestycji ujętych w aktu-
alnie przyjętym planie inwestycyjnym, 
określającym potrzebną infrastrukturę 
dotyczącą odpadów komunalnych oraz 
zapewniającą osiągnięcie wyznaczo-
nych celów, to łącznie 633,6 mln zł. 
Plan inwestycyjny przewiduje między 
innymi:

 ̀ rekultywację 13 składowisk odpa-
dów komunalnych,

 ̀ modernizację lub budowę 56 punk-
tów selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (PSZOK-ów),

 ̀ modernizację trzech instalacji do 
doczyszczania selektywnie zebranych 
frakcji odpadów komunalnych,

 ̀ modernizację lub budowę 13 instala-
cji do przetwarzania odpadów zielonych 
i innych bioodpadów,

 ̀ budowę lub modernizację czterech 
instalacji do recyklingu odpadów,

 ̀ budowę lub modernizację pięciu in-
stalacji do odzysku innego niż recykling 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 ̀ budowę lub modernizację trzech 
instalacji do recyklingu odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych,

 ̀ modernizację sześciu instalacji me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych,

 ̀ budowę lub modernizację 11 innych 
instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych.

W województwie przewiduje się 
także funkcjonowanie instalacji do 
termicznego przekształcania odpa-
dów pochodzących z przetworzenia 
odpadów komunalnych, powstających  
we wszystkich pięciu regionach, o zdol-
ności przerobowej 110 000 ton/rok.  
Instalacja zlokalizowana będzie w Olsz-
tynie i będzie domykać system gospodar-
ki odpadami komunalnymi wojewódz-
twa. Rozpoczęcie realizacji inwestycji 
przewidziane jest jeszcze na ten rok.

Sylwia Angielczyk 

główny specjalista 

Biuro Gospodarowania Odpadami, 

Departament Ochrony Środowiska  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Województwo warmińsko-mazurskie i podział na pięć regionów gospodarki odpadami
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Nowe zmiany w prawie odpadowym 
powoli wchodzą w życie
Gdy jedne firmy z branży odpadowej dopiero przygotowują się do wdrożenia zmian 

i dostosowują się do nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy, inne, 

takie jak Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman – cały proces mają już na ukończeniu.

W szystko dzięki konsekwent-

nym inwestycjom i wpro-

wadzanej od lat przemyś- 

lanej strategii rozwoju. 

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman z pod-

warszawskiego Nadarzyna prowadzi działalność 

w branży odpadów, będąc prywatną spółką 

z wyłącznie polskim kapitałem. Firma niedawno 

obchodziła 20-lecie swojej obecności na rynku 

i od początku stawia na nowoczesność. Od 2013 r.,  

kiedy uzyskała status RIPOK-u, wiodącym 

przedmiotem działalności instalacji jest odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zgodnie z najwyższymi standardami Unii Euro-

pejskiej – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 

środowiska. Potwierdzają to międzynarodowe 

certyfikaty: ISO 9001 oraz wdrożony system 

zarządzania środowiskowego, zgodny z normą 

ISO 1400. System ten jest zestawem specjalistycz-

nych narzędzi, które umożliwiają doskonalenie 

efektów działalności środowiskowej firmy. 

Prowadzi to do minimalizowania oddziaływania 

zakładu na otoczenie i jest korzystne zarów-

no dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska. 

Weryfikują to coroczne audyty, ale też wiele 

prestiżowych nagród i tytułów. Działalność 

spółki zdąża w kierunku przyjętej misji: zero 

odpadów na składowiska.

Hetman wśród liderów na rynku

Zakład stale się modernizuje, pozostając 

wśród liderów na rynku zagospodarowania 

odpadów. Zwłaszcza że prowadzenie dziś 

działalności w branży wymaga nieustannego 

reagowania na zmieniającą się rzeczywistość 

prawną. Wprowadzając regiony i tworząc 

system oparty na RIPOK-ach, celem zapocząt-

kowanej w ten sposób „rewolucji śmieciowej” 

było, by odpady trafiały do specjalistycznych, 

nowoczesnych instalacji. RIPOK PU Hetman, 

spełniając wymogi BAT, został przygotowany, 

żeby kompleksowo i skutecznie odzyskiwać 

z odpadów maksymalnie duże ilości frakcji 

surowcowych, odpowiadających warunkom 

wymaganym dla ich wtórnego wykorzystania. 

Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań technicznych, or-

ganizacyjnych oraz całego procesu inwe-

stycyjnego, jakim była przeprowadzona już 

wcześniej modernizacja. 

Mówi się, że od czasu wejścia w życie w stycz-

niu 2013 r. ustawa o odpadach była zmieniana 

24 razy. W sierpniu ubiegłego roku w Dzienniku 

Urzędowym UE opublikowana została Decyzja 

Wykonawcza Komisji, ustanawiająca konkluzje 

dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 

w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie 

Modelowa stacja dezodoryzacji firmy WESTRAND
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z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Konkluzje określają też wymagania co do ogólnej 

efektywności środowiskowej i energetycznej, 

minimalizowania i monitorowania emisji do 

powietrza oraz wody, dotyczą hałasu i wibracji, 

a także określają sposoby reagowania na awarie. 

Przedsiębiorstwa mają maksymalnie cztery lata 

na dostosowanie swoich instalacji do przedsta-

wionych wymagań.

Obecnie PU Hetman znajduje się na bardzo 

zaawansowanym etapie w dostosowywaniu 

się do tych nowych, ustawowych wymogów. 

Oznaczało to m.in. wdrożenie takich procedur 

jak konieczność prowadzenia ewidencji ilości 

zużywanej wody i energii. Na kilku ważnych 

polach spółka znacznie wyprzedziła też inne pod-

mioty z branży – jednym z nich jest hermetyzacja 

niektórych procesów, wprowadzana w zakładzie 

w Nadarzynie już od 2014 r. W odniesieniu do 

minimalizowania emitowanych do powietrza 

zanieczyszczeń spółka Hetman stosuje w części 

mechanicznej obróbki odpadów odpylacz filtra-

cyjny typu cyklon, redukujący w ponad 90% ilość 

emitowanych pyłów do powietrza. W części 

magazynowania i biologicznego przetwarzania 

odpadów zastosowano skuteczne aż w 93,5% 

filtry węglowe, których zadaniem jest usuwanie 

zapachów i oczyszczanie powietrza z gazów.

Hetman redukuje odory

Bardzo ważną kwestią w świetle możliwych 

konfliktów społecznych dotyczących uciążliwości 

zapachowych pochodzących z sektora gospodarki 

odpadami jest nałożenie na przedsiębiorców 

obowiązku opracowania planu zarządzania 

odorami oraz monitorowania stężenia odoru, 

a także emitowanych substancji organicznych, 

takich jak amoniak. Firma Hetman już jakiś czas 

temu zrealizowała inwestycje, których celem 

jest maksymalna redukcja odorów. W halach 

produkcyjnych pracuje przenośne urządze-

nie antyodorowe firmy WESTRAND – dyfuzor 

rozpylający preparat Airhitone NV P VS w celu 

eliminacji uciążliwości zapachowych. Dezodo-

ryzacja w zakładzie jest ustawiona na ciągłą 

pracę. Czas i zmiana dawkowania są optymali-

zowane w zależności od sytuacji, tj. momentu 

dostarczania odpadów do instalacji i czasu ich 

przetwarzania, temperatury zewnętrznej czy 

ilości odpadów w hali. Przedsiębiorstwo zgodnie 

z konkluzjami planuje zainwestować w montaż 

urządzeń pomiarowych na każdym z emitorów 

w celu monitorowania ilości zanieczyszczeń. 

Dotychczas zlecane badania emisji nie wykazały 

przekroczeń. Zakład stosuje zalecaną w konklu-

zjach segregację ścieków ze względu na źródło 

ich pochodzenia oraz prowadzi monitoring ilości 

zanieczyszczeń.

Firma PU Hetman wraz z partnerami społecz-

nymi od 2017 r. realizuje w Nadarzynie projekt 

Eko-Parku recyklingu, w skład którego wchodzą 

infrastruktura edukacyjna (ścieżka przyrodniczo-

dydaktyczna i PSZOK) oraz RIPOK. Znalazła się 

tu przestrzeń dla dzieci i młodzieży, w której 

jest miejsce na zabawę na świeżym powietrzu, 

na poznawanie i praktykowanie wiedzy na 

temat recyklingu i surowców odzyskiwanych 

z wysegregowanych odpadów oraz na kontakt 

z naturą – znakomitym dopełnieniem jest moż-

liwość zwiedzania instalacji.

Więcej informacji na temat działalności 

znajduje się na stronie www.puhetman.pl.
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Dawne miasta  
z miotłą w herbie
Od czasów średniowiecza aż do początku XX w. miotła była głównym narzędziem służącym  
do zapewnienia czystości na ulicach polskich miast. Dlatego powyższy tytuł, choć nieco żartobliwy, 
zawiera w sobie źdźbło prawdy.

J ednym z najstarszych dokumen-
tów nakazujących utrzymanie 
czystości na ulicach był wilkierz 
krakowski z 1373 r. Zobowiązy-

wał on każdego właściciela do sprzą-
tania swojej posiadłości oraz połowy 
szerokości przyległej do niej ulicy.  

Do właścicieli domów na rynku nale-
żało uprzątanie przylegającej do nich 
powierzchni o szerokości 16 łokci.

W XV w. podobne rozporządzenia 
wydane zostały w Poznaniu i Kaliszu. 
Jednak mimo że niestosowanie się do na-
kazów było karane, mieszkańcy niewiele 

sobie z tego robili. Podobnie, a może 
nawet jeszcze gorzej, było w Warszawie. 
Jak pisał w diariuszu podróży w 1596 r.  
sekretarz jednego z posłów, „błoto więk-
sze tu niźli w Krakowie”.

Miotły na ulicach

Do sprzątania ulic używane były miotły, 
najczęściej brzozowe. Każdego roku 
odbywały się także licytacje na dostawę 
takich mioteł do koszar wojskowych 
i innych instytucji rządowych. Jednak 
ten uniwersalny przyrząd (który był 
wykorzystywany także do wycierania 
kominów z sadzy) nie zawsze spełniał 
swoją funkcję.

W 1817 r. Karol Woyda, radca sta-
nu i prezydent municypalności i po-
licyi miasta stołecznego Warszawy, 
dostrzegł, że „(…) prędkie psucie się 
bruku w Warszawie pomiędzy innem, 
i ztąd pochodzi, że ulice są zamiatane 
staremi miotłami czyli tak zwanemi 
drapakami, któremi wyskrobnie się 
ziemia w czasach mianowicie dżdżystych 
z pomiędzy kamieni, i bruk się osła- 
bia (…)”1. By temu przeciwdziałać, wezwał 
„(…) właścicieli possessyi, ażeby podczas 
deszczów, do zgarniania z ulic błota i nie-
czystości w kupy, używać kazali swym 
stróżom tak zwanych koszorów (…)”,  
czyli stosowanych także obecnie w zimie 
drewnianych zgarniaczek.

Mechaniczne zamiatanie

Gdy u nas zajmowano się drapakami 
i koszorami, we Francji w połowie lat 
20. XIX w. skonstruowano pierwszą me-
chaniczną zamiatarkę ulic. Wprawdzie 
wymagała licznej, bo sześcioosobowej 
obsługi, ale, jak obliczono, i tak zastę-
powała pracę 40 osób. Rozwiązanie to 

Typowy „dygnitarz miotły" z II poł. XIX w.; Podkowiński W.: Stróż. „Wędrowiec” 6/1886
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zapoczątkowało na niespotykaną skalę 
rozwój konstrukcji podobnych maszyn 
w wielu krajach europejskich oraz Sta-
nach Zjednoczonych.

Tymczasem w Poznaniu w 1837 r. 
opracowany został „Regulamin wzglę-
dem czyszczenia ulic dla miasta stółecz-
nego prowincyi Poznania”. Nawiązywał 
on do podobnego regulaminu obowiązu-
jącego od 1826 r. (oraz jego uzupełnień 
z 1830 r.), w praktyce niestosowanego. 
Dlatego już w pierwszym paragrafie 
przypominano, że „(…) właściciela każde-
go jest powinnością chodniki (tretoary), 
rynsztoki i wszelkie rynny z domu na 
ulice wychodzące, tudzież połowę uli-
cy, trzy razy w tydzień, a mianowicie: 
w poniedziałek, środę i piątek do godziny 
czwartej po południu kazać należycie 
wymieść (…)”2. To w zasadzie to samo 
co blisko 500 lat wcześniej zarządzono 
w Krakowie.

Jednak na ulicach dalej rządzili „dy-
gnitarze miotły”, jak prasa złośliwie 
nazywała stróżów kamienic. To właśnie 
od nich zależała czystość ulic i chodni-
ków, czy będą one zamiecione na mokro 
(zgodnie z rozkazem policmajstra), czy 
na sucho (w tumanach kurzu), a jeżeli 
już na mokro, to czy woda nie pochodzi 
z rynsztoka i ilu przechodniów przy okazji 
sprzątania ulic zostanie nią zmoczonych. 
Anegdotyczne opisy takich przypadków 
często zamieszczane były w gazetach 
warszawskich. Natomiast domniemane 
przyczyny nieużywania wody przed 
zamiataniem były źródłem zabawnych 
wierszyków, takich jak ten z 1898 r.3:

„ – Czemu naprzód pan stróż zmiata, 
a dopiero wodą leje?

– A bo widzi Małgorzata, u nas na 
to są koleje,

I porządek już jest taki: na ulicy śmieci 
siła,

Więc używam wprzód drapaki, by 
się woda nie zbrudziła”.

Miotła groźna dla bruku

W miarę upływu czasu, gdy przybywa-
ło chodników oraz brukowanych ulic, 
mogłoby się wydawać, że wspominany 
już wcześniej drapak, czyli stara miotła 
pozbawiona elastycznych gałązek, nie 
jest im w stanie zagrozić. Nic jednak 
bardziej mylnego. I to nawet wówczas, 

gdy w Warszawie od 1864 r. do brukowa-
nia ulic zaczęto stosować bruk żelazny, 
a mianowicie żeliwne ażurowe płyty 
o wymiarach 1 x 0,6 m i wadze około 
100 kg. Zakładano, że będzie on miał 
trwałość 40 lat i wytrzyma jazdę ciężkich 
wozów z zaopatrzeniem. Nie przewidzia-
no jednak, że zostanie on „pokonany” 
przez stróża ze starą miotłą. Z czasem 
okazało się bowiem, że żwir znajdujący 
się w prostokątnych otworach płyt „(…) 
przy zamiataniu zgarniany bywa na boki 
ulicy i w rynsztoki, któremi unoszony 
zanieczyszcza miejskie kanały (…) stró-
że, zamiatając ulice po większej części 
staremi miotłami, wygrzebują z kratek 
bruku nie tylko żwir, ale i piasek, i tym 
sposobem pozbawiają bruk należytej 
łączności (…)”4.

Dlatego zalecane było zamiatanie 
takich ulic „po poprzedniem polaniu 
wodą i z użyciem do zamiatania mięk-
kich mioteł”.

Podobny problem występował 
także przy oczyszczaniu chodników, 
a najbardziej narażone były chodniki 
wykładane piaskowcem. Lekko chro-
powaty, był przyjemny do chodzenia, 
ale ze względu na niską odporność na 
ścieranie nie wytrzymywał kontaktu 
z twardą miotłą. Szczególnie ujawniało 
się to w zimie, w czasie opadów śniegu. 
Dlatego wtedy, „czy padanie to trwa go-
dzinę czy dobę całą”, stróże domów mieli 
obowiązek „(…) ciągle dobremi miotłami 
(…) trotuary doszczętnie zmiatać. Tylko 
doszczętne zmiatanie śniegu uwolni od 
późniejszego używania żelaznych łopat 
i drągów do odłupywania przymarzłego 
śniegu, które to operacye, wywołane 
złem zamiataniem, są znowu główną 

przyczyną psucia się nawet najlepszych 
trotuarów (…)”5.

Łatwo zauważyć powtarzające się 
w odezwach i rozkazach zalecenia, by 
do zamiatania ulic i chodników używane 
były tylko miotły miękkie. Stosowane 
powszechnie miotły brzozowe spełnia-
ły bowiem ten warunek tylko przez 
pewien czas, by potem przekształcić 
się w „drapaki”. Natomiast jedynymi 
roślinami, które spełniały wszystkie 
wymagania, i to przez długi czas, były 
pewne gatunki brazylijskich palm. Z ich 
długich liści otrzymywane było cienkie 
włókno nazywane piassava, odznaczają-
ce się dużą elastycznością i odpornością 
na ścieranie, zwłaszcza w wilgotnym 
otoczeniu. Z tych względów już od 
pierwszej połowy XIX w. używane było 
do wyrobu m.in. szczotek (obecnie także 
jest stosowane do tego celu).

Szczotki źródłem korupcji?

W Warszawie, w połowie lat 70. XIX w.,  
wytwarzanie szczotek z tego materiału 

Rozporządzenie warszawskiego oberpolicmajstra dotyczące zamiatania bruku. „Kurier 
Warszawski” 132/1868

Ogłoszenie Fabryki Szczotek i Pędzli A. Feista, 
„Kurier Warszawski” 252/1876
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rozpoczęła Fabryka Szczotek i Pędzli 
Aleksandra Feista. Początkowo były 
to cztery wielkości szczotek, a w póź-
niejszym okresie aż siedem. Pod koniec  
1876 r., dziwnym trafem, biuro ober-
policmajstra zwróciło się do warszaw-
skiego jenerał-gubernatora o wyraże-
nie zgody „na zalecenie właścicielom 
domów (…) nabycia wspomnionych 
szczotek do zamiatania ulic i trotu-
arów i na wprowadzenie takowych 
stopniowo w użycie na wszystkich 
ulicach”. Na początku 1877 r. specjal-
nym reskryptem nr 4149 zgoda taka 
została udzielona. Następnie swoim 
rozkazem oberpolicmajster polecił 
podległym sobie służbom przekaza-
nie tych informacji zainteresowanym 
osobom wraz z adresem producenta, 
a nawet cenami6. W 1879 r. fabryka 
uruchomiła także produkcję gumowych 
zgarniaczek do usuwania błota i wody 
z ulic, chodników i podwórek. Przyrząd 
ten fabrykant podpatrzył na Wysta-
wie Światowej w Paryżu w 1878 r., 
gdzie również wystawiał swoje wyroby  
i za które uzyskał dwa srebrne medale.

W czasie, gdy w Warszawie wcho-
dził do użytku nowy rodzaj szczotek do 
zamiatania ulic, w Paryżu od kilku już 
lat – jak pisała prasa – „(…) maszyny do 
zamiatania ulic coraz więcej mnożą się. 
Administracja municypalna używa ich 
już około 300, trzech odmiennych syste-
matów (…)”. Takie same cztery maszyny 
sprowadzone zostały do Berlina i „zaraz 
w ruch puszczone; zarzucają im tylko, 
że tamują ruch powozów na ulicach 
i sprawiają wiele kurzu”7. To ostatnie 
brało się zapewne stąd, że nie miały one 
jeszcze zainstalowanych zbiorników 
z wodą do skrapiania ulic.

Kurz, wszędzie kurz

Mimo braku automatycznych za-
miatarek zjawisko wzniecania kurzu 
było wszechobecne także na ulicach  
polskich miast.

W Warszawie, Łodzi i innych mia-
stach działo się tak mimo nieskończo-
nych napomnień policji. Tymczasem 
w Krakowie magistrat nakazał „dawać 
znak dzwonem z wieży ratuszowej, 
w godzinach, kiedy to skrapianie ulic ma 
się odbywać”. W przypadku niewywią-
zywania się z tego obowiązku ulicę miała 
skrapiać straż ogniowa „za bezwłoczną 
opłatą po 20 centów”.

Przy omawianiu zjawiska powstawa-
nia kurzu nie sposób pominąć „cichych 
pomocników”, a właściwie pomocnic 
stróżów zamiatających ulice. Otóż panie 
w sukniach z długimi trenami ciągną-
cymi się po ziemi także wzbijały obłoki 
kurzu. W Warszawie gazety nazywały je 
„paniami ogoniastymi”. Wszelkie kiero-
wane do nich apele były nieskuteczne, 
więc pozostawało tylko wszystko ob-
racać w złośliwe żarty.

Natomiast władze Krakowa wca-
le nie były już takie skore do żartów 
i w walce z tą plagą zmobilizowały 
wszystkie siły. Dlatego też w obwiesz-
czeniu L. 29771 z 15 kwietnia 1907 r. 
nakazywały, by na ścieżkach plantacyj-
nych „(…) nosić suknie w ten sposób, aby 
treny nie dotykały ziemi i nie wznie-
cały pyłu i kurzu. Osoby, niestosują-
ce się do powyższego rozporządzenia  
karane będą w myśl obowiązujących 
przepisów (…)”. Co więcej, nad prze-
strzeganiem tego rozporządzenia mieli 
czuwać „dozorcy plantacyjni oraz organa 
c.k. Policyi”.

Zamiatarki na polskich ulicach

Pierwsza na ziemiach polskich maszyna 
do zamiatania ulic (oczywiście, ciągnięta 
przez konie) zastosowana została dopiero 
w 1898 r. w Warszawie. Sprowadzona zo-
stała z Niemiec, a przeprowadzone próby 
wypadły bardzo pomyślnie. Zachęcone 
tym władze zamierzały zakupić drugą 
maszynę, ale tym razem we Francji. Cho-
dziło o porównanie, który system okaże 
się praktyczniejszy na warszawskich 
brukach. Podobną maszynę w 1909 r. kupił 
także Kraków. Ale nie oznaczało to wcale 
pożegnania z miotłą. Dla przykładu, już 
w 1905 r. w Warszawie kupione wcześniej 
maszyny z niewiadomych powodów nie 
były stosowane, o czym z rozżaleniem pi-
sała gazeta: „(…) Zdałoby się i w Warszawie 
(…) sprowadzić kilka tych maszyn i używać 
je na obszerniejszych placach miejskich, 
oczyszczanych bardzo niedokładnie przez 
stróżów miejskich (…)”8.

Powolne zmiany w tym zakresie 
zaczęły następować dopiero po odzyska-
niu niepodległości. W 1925 r. Warsza-
wa kupiła 40 samochodowych maszyn 
czyszczących, Kraków zamówił trzy 
takie maszyny. Władze Poznania do-
piero prowadziły rozmowy w sprawie 
zakupu. W innych dużych miastach było 
gorzej. A to oznaczało, że bez zbytniej 
przesady można było powiedzieć, że 
miotły trzymały się mocno.

Marek Skowron
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Gdański sposób na odory
Już niedługo w Gdańsku zostanie oddana do użytkowania nowa hermetyczna kompostownia, w której 
przetwarzane będą odpady biodegradowalne oraz produkowany pełnowartościowy kompost. 
Hermetyczność instalacji jest odpowiedzią miasta i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku na problem 
uciążliwości zapachowych związanych z działalnością instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

R ealizowana inwestycja jest 
wynikiem ścisłej i dobrej 
współpracy ze stroną spo-
łeczną w ramach działalności 

Rady Interesariuszy.

Źródła uciążliwości zapachowych

Właściwe zagospodarowanie odpadów 
biodegradowalnych stanowi największe 
wyzwanie technologiczne i społeczne 
zakładów przetwarzania odpadów ko-
munalnych. Około 37% masy zbiera-
nych odpadów komunalnych stanowią 
bioodpady, zbierane do brązowego po-
jemnika. Daje to ok. 3 mln ton odpadów 
kuchennych oraz 1 mln ton odpadów 
zielonych i ogrodowych. W większości 
przypadków istniejące instalacje wy-
korzystują dość prymitywne techno-
logie stabilizacji tlenowej, obejmujące 
fazę dojrzewania na otwartym placu. 
Taka forma zagospodarowania stwarza 
ogromne problemy społeczne związane 
z powodowanymi uciążliwościami zapa-
chowymi. Dobór właściwej technologii 
staje się kluczem w rozważaniach nad 
ujarzmianiem problemu uciążliwości.

Mimo iż w Gdańsku funkcjonuje kilka 
zakładów, będących źródłem uciążliwości 
zapachowych, to Szadółki, gdzie zloka-
lizowany jest Zakład Utylizacyjny, stały 
się synonimem „smrodu”. Problem spo-
łeczny narastał wraz z przybliżaniem się 
nowo budowanych osiedli południa Gdań-
ska do linii drogi obwodowej Trójmiasta. 
W latach 2004-2017 przybyło w tym 
rejonie ok. 40 tys. mieszkańców. Rosła 
też ilość wytwarzanych odpadów komu-
nalnych, w tym zbieranych selektywnie 

od 2011 r. odpadów biodegradowalnych,  
tzw. mokrych. W 2011 r., kiedy w Gdań-
sku startował system „suche – mokre”, 
do Zakładu przyjęto w sumie 2013 ton 
odpadów biodegradowalnych. W roku 
2018 ilość ta wyniosła już 35 191 ton. 
Obecnie w Zakładzie przetwarzanych 
jest w sumie 126 tys. ton odpadów biode-
gradowalnych, w tym 80 tys. ton frakcji 
podsitowej ze zmieszanych odpadów 
komunalnych i 11 tys. ton odpadów zie-
lonych. Przed wybudowaniem instalacji 
MBP większość odpadów deponowana 
była na składowisku, natomiast proces 
kompostowania składał się m.in. z fazy 
dojrzewania w pryzmach na otwartym 
placu. Oprócz innych elementów infra-
struktury Zakładu – podczyszczalni ście-
ków wraz z towarzyszącymi zbiornikami 
oraz biofiltrem – to właśnie kwatera 
składowania i otwarty plac dojrzewa-
nia o powierzchni 20 tys. m2 stanowiły 
główne źródła uciążliwości zapachowych.

Oprócz wielkości strumienia odpadów 
biodegradowalnych i technologii wyko-
rzystywanej do ich zagospodarowania 
wpływ na rozprzestrzenianie się substancji 
złowonnych mają warunki meteorologicz-
ne (dyfuzja i turbulencja atmosferyczna, 
pionowy gradient temperatury, prędkość 
i kierunek wiatru, opady, górna warstwa 
inwersyjna) oraz charakterystyczne 
ukształtowanie terenu Trójmiasta i Za-
kładu. Ponadto lokalizacja Zakładu sprzyja 
rozprzestrzenianiu się odorów ze względu 
na umiejscowienie na tzw. górnym tarasie. 
Na odcinku 1,5 km, między Zakładem a po-
łudniowymi dzielnicami Gdańska, różnica 
wysokości wynosi ok. 100 m. Biorąc pod 
uwagę powyższe uwarunkowania, zasięg 

uciążliwości odorowych w umiarkowanych 
warunkach atmosferycznych wynosił 
1400 m, natomiast przy niekorzystnych –  
3800 m.

Wyniki badań

W celu określenia źródeł, natężenia oraz 
zasięgu uciążliwości zapachowych wy-
konano szereg badań, w tym olfaktome-
tryczną ocenę skuteczności dezodoryzacji 
gazów odlotowych w biofiltrze oraz emisji 
zapachowej z placu dojrzewania kom-
postu, analizę oddziaływania związków 
odorotwórczych emitowanych z kwatery 
składowiska przy użyciu modelowania 
CALMET/CALPUFF, ocenę skuteczności 
instalacji odgazowującej kwaterę składo-
wania, a także coroczne badania mikrobio-
logiczne powietrza na terenie składowiska 
odpadów i w rejonie jego oddziaływania.

W wyniku badań określono całkowite 
obciążenie biofiltra na 1,5 mln ouE/s. 
Strumień zapachowy z budynku kom-
postowni kierowany do biofiltra wyniósł  
ok. 500 tys. ouE/s przy natężeniu przepły-
wu rzędu 26 tys. m3/h i stężeniu zapacho-
wym ok. 70 tys. ouE/m3. Średnia emisja  
zapachowa z 1 m2 powierzchni złoża biofil-
tra wynosiła ok. 25 ouE/s, co daje całkowi-
tą emisję zapachową rzędu 22 500 ouE/s.  
Emisja zapachowa z pryzm utworzo-
nych z frakcji organicznej wysortowanej  
ze zmieszanych odpadów komunalnych 
jest znacznie niższa od emisji z pryzm 
utworzonych z odpadów mokrych. Śred-
nia emisja zapachowa z 1 m2 powierzchni 
pierwszej z nich jest rzędu 100 ouE/s, 
a drugiej – rzędu 300 ouE/s. Badania na 
kwaterze składowiska potwierdziły, iż 

ŚRODOWISKO
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powstający w jego bryle biogaz posiada 
bardzo duże stężenia związków złowon-
nych w postaci merkaptanów, sięgające 
7,88 µg/m3N, oraz siarkowodoru, często 
przekraczające 35 µg/m3, mogąc stwarzać 
tym samym w sytuacji wydostawania 
się do atmosfery uciążliwość odorową1.

Pod kontrolą Stowarzyszenia

Funkcjonowanie zakładów zagospoda-
rowania odpadów zawsze budzi oba-
wy społeczeństwa o ich negatywne 
oddziaływanie na otoczenie oraz życie 
i zdrowie człowieka. Duża świadomość 
społeczeństwa spowodowała podjęcie 
zorganizowanych działań mieszkańców 
w celu ustalenia poziomu ewentualnego 
zagrożenia oraz poszukiwania możliwych 
rozwiązań. Zawiązane zostało Stowarzy-
szenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego 
Gdańsk Szadółki, którego celem jest kon-
trola działalności Zakładu, stosowania 
właściwych technologii utylizacji odpa-
dów, dotrzymywania założonych reżimów 
technologicznych oraz monitoringu skła-
dowiska i działania na rzecz maksymal-
nego ograniczenia emisji do powietrza 
i wody szkodliwych substancji, a zwłasz-
cza gazów toksycznych i złowonnych. 
Stowarzyszenie współpracuje z Zakładem 
przy prowadzeniu prac koncepcyjnych 
nad zastosowaniem skutecznych metod 
ograniczenia niekorzystnego wpływu na 
otoczenie. Jednym z działań Stowarzysze-
nia było utworzenie tzw. mapy smrodu, 
umożliwiającej rejestrację odczuć odorów 
na terenie oddziaływania. Odpowiedzią 
Zakładu było powołanie w 2014 r. Rady 
Interesariuszy, w skład której wchodzą 
przedstawiciele mieszkańców, członkowie 
Rad Dzielnic i Rad Sołeckich, urzędnicy, 
eksperci akademiccy, władze miasta i za-
rząd Zakładu Utylizacyjnego. Rada, będąc 
podmiotem konsultacyjno-doradczym, 
stanowi platformę wymiany informacji 
i konstruktywnego dialogu na temat 
funkcjonowania Zakładu i jego wpły-
wu na otoczenie, a także planowanych 
inwestycji, takich jak budowa spalarni 
odpadów. Wynikiem współpracy w ra-
mach działalności Rady było wspólne 
wypracowanie koncepcji modernizacji 
Zakładu w zakresie przetwarzania odpa-
dów biodegradowalnych oraz sposobów 
ograniczenia uciążliwości zapachowych.

Wybór technologii 

Z przeprowadzonej analizy dostępnych 
technologii wynika, iż dla zapewnie-
nia redukcji uciążliwości zapachowej, 
ale także wymagań emisyjnych, jakie 
w przyszłości będą stawiane metodom 
przetwarzania odpadów (dokumenty 
BREF), najkorzystniejsza jest fermenta-
cja metanowa (metanizacja). Powstały 
w procesie metalizacji fermentat pod-
dawany winien być dalszej stabilizacji.

Jako rozwiązanie pośrednie wybrano 
hermetyzację całego procesu składającego 
się z przygotowania materiału wsadowego 
w zamkniętej hali przyjęć, intensywnego 
kompostowania w zamkniętych reak-
torach i dojrzewania w zamkniętej hali. 
W kolejnym etapie planowana jest budowa 
instalacji metanizacji. Wtedy zamknięta 
hala dojrzewania wykorzystywana będzie 
do napowietrzania i stabilizacji fermen-
tatu po metanizacji odpadów „mokrych”, 
natomiast tunele kompostowni wykorzy-
stywane będą do efektywniejszej (dłuższej) 
stabilizacji frakcji podsitowej z odpadów 
zmieszanych. W takim układzie fermenta-
cja stanowić będzie pierwszy etap procesu 
stabilizacji, w którym oprócz zmniejszania 
udziału substancji organicznej wytwa-
rzane będą energia elektryczna i cieplna.

Zastosowana przy budowie her-
metycznej kompostowni technologia 
organizacji i oczyszczania powietrza 
procesowego ogranicza lub eliminuje 
niezorganizowaną emisję pyłów i gazów 
powstających w trakcie procesu kompo-
stowania, emisję mikrobiologiczną oraz 
hałas wskutek zamknięcia prac technolo-
gicznych w halach. Przyjęto maksymalne 
dopuszczalne poziomy stężenia i emisji 
substancji, w tym odorów, na odpowied-
nio 360 ouE/m3 i 45 mln ouE/h.

System ujmowania i oczyszczania 
powietrza charakteryzuje się pełną in-
tegracją systemu wentylacji hal z syste-
mem wentylacji technologicznej komór 
kompostowania dynamicznego, przy 
czym system wentylacji jest w pełni 
zautomatyzowany. We wszystkich ha-
lach zagwarantowana jest minimum 
2-3-krotna wymiana powietrza na go-
dzinę, natomiast w komorach odpo-
wiednio (puste, pełne) – 7 i 10 wymian 
powietrza na godzinę. Płynna regulacja 
ilości nawiewanego powietrza zapewni 

utrzymanie podciśnienia w halach oraz 
komorach kompostowania intensyw-
nego. Jakość powietrza w halach okreś- 
lono przez parametry dopuszczalnych 
wartości stężeń amoniaku na poziomie  
30 mg/m3 oraz stężenia siarkowodoru na 
poziomie 14 mg/m3. System organizacji 
i oczyszczania powietrza gwarantuje na 
wyjściu z komina biofiltra spełnienie 
wszystkich dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu (w tym redukcję 
pyłów PM10 i PM2,5).

Spełnienie wymagań w zakresie 
hermetyzacji było możliwe dzięki za-
planowaniu systemu wentylacji mecha-
nicznej nawiewno-wyciągowej, opartego 
na czterech centralach wentylacyjnych 
wyposażonych w wymienniki ciepła 
o wydajności 30 tys. m3/h każda oraz od-
powiednich urządzeniach do oczyszczania 
powietrza procesowego. Zaprojektowa-
no trójstopniowy system oczyszczania 
powietrza procesowego – odpylanie 
z wykorzystaniem płuczek wodnych 
(skruberów), następnie płuczki chemiczne 
i jako trzeci stopień – biofiltr. Biofiltr 
o powierzchni 1230 m2 będzie całkowicie 
zhermetyzowany poprzez przykrycie 
dachem. Oczyszczone powietrze będzie 
odprowadzane do atmosfery przez komi-
ny zlokalizowane na konstrukcji biofiltra.

Determinacja w działaniu

Mimo braku uregulowań prawnych 
(ustawy) w kwestii przeciwdziałania 
uciążliwościom zapachowym dostępne 
metody badania i monitoringu, dostępne 
technologie przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych oraz odniesienia do 
problemu uciążliwości w istniejących 
przepisach prawa dają możliwość zapo-
biegania tym uciążliwościom. Wymaga 
to jednak dużej empatii i odpowiedniej 
determinacji zarządców instalacji oraz 
niemałych nakładów finansowych.

Michał Dzioba 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Źródło

1. Ocena skuteczności instalacji odgazowują-

cej kwaterę 800/2 w Zakładzie Utylizacyj-

nym Sp. z o.o. w Gdańsku. Ośrodek Badań 

i Kontroli Środowiska. Katowice 2013.
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W trosce o obszary 
chronione na Dolnym Śląsku
W państwach członkowskich UE najważniejszym rozwiązaniem prawnym i organizacyjnym mającym utrzymać 
różnorodność biologiczną jest program Natura 2000, oparty na sieci obszarów ochrony wybranych gatunków 
i siedlisk przyrodniczych. Wprowadzenie w Polsce tej formy ochrony spowodowało jednak powstanie 
licznych konfliktów społecznych, związanych ze sposobami gospodarowania na obszarach Natura 2000.

K onflikty pojawiały się już 
od początku ustanawiania 
i wdrażania sieci Natura 2000 
w naszym kraju. Ich źródłami 

na poziomie lokalnym są głównie fatalny 
wizerunek tej sieci, nieufność samorzą-
dów wynikająca ze złych doświadczeń 
ze współpracy z administracją central-
ną, brak doświadczenia administracji 
w gminach, ograniczony czas i niewy-
starczające środki przeznaczone na 
komunikację społeczną, traktowanie 
zagadnień społeczno-gospodarczych 
jako mniej ważnych w stosunku do 
zagadnień przyrodniczych oraz brak 
w gminach specjalistów z zakresu ochro-
ny środowiska i zasobów przyrody.

Niepewność i dezinformacja

Obszary Natura 2000 były i często 
są nadal postrzegane przez wójtów 
i burmistrzów, inwestorów oraz miesz-
kańców gmin jako bariera rozwoju gmi-
ny. Istnieją bowiem podmioty i grupy 
społeczne, które z tytułu ustanowienia 
obszarów Natura 2000 ponoszą do-

datkowe koszty lub tracą potencjal-
ne korzyści. Sytuacje takie wynikają  
m.in. z wydłużenia czasu realizacji in-
westycji oraz konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych 
z prowadzeniem procedury oceny od-
działywania na środowisko, niepewno-
ścią uzyskania pozwolenia na budowę, 
brakiem wytycznych precyzujących 
dopuszczalny rodzaj i skalę działalności 
gospodarczej, utrudnień w prowadze-
niu i rozwijaniu działalności rolniczej, 
niepewności co do obowiązujących 
przepisów i konkretnych ograniczeń 
oraz ogólnej dezinformacji. Niezbędne 
jest więc przekazywanie wiedzy na te-
mat funkcjonowania obszarów Natura 
2000, możliwości prowadzenia na ich 
terenie przedsięwzięć gospodarczych 
oraz sposobu prowadzenia procedury 
ocen oddziaływania na środowisko.  
Tego rodzaju działania edukacyjne 
wprost nawiązują do zapisu w preambu-
le Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/52/UE z 16 kwietnia 2014 r.  
zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE  
w sprawie oceny wpływu wywiera-

nego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne.

Człowiek dla Natury –  
Natura dla Człowieka

Przykładem takiego typu działalności 
edukacyjnej prowadzonej na obszarach 
Natura 2000 jest projekt pt. „Człowiek 
dla Natury – Natura dla Człowieka. Ko-
egzystencja zamiast konkurencji w dol-
nośląskich obszarach Natura 2000”, 
skierowany do społeczności lokalnej 
zamieszkującej obszary ochrony sie-
ci Natura 2000 na terenie Dolnego 
Śląska. Zasadniczym celem realizacji 
projektu jest popularyzacja i kształto-
wanie postaw proekologicznych, w tym 
podniesienie poziomu świadomości 
społeczeństwa w zakresie konieczno-
ści ochrony obszarów najcenniejszych 
pod względem zachowania bioróż-
norodności, prezentacja dziedzictwa 
i zróżnicowania przyrodniczego Polski 
na przykładzie województwa dolno-
śląskiego, a także edukacja ludności 
w zakresie walorów zamieszkiwanych 
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przez nią obszarów chronionych. Opra-
cowany przez pracowników Wydziału 
Inżynierii Kształtowania Środowiska 
i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego  
we Wrocławiu projekt realizowany jest 
obecnie na terenie obszarów Natura 
2000 w okolicach Wrocławia, Jeleniej 
Góry, Wałbrzycha i w Dolinie Baryczy. 
Projekt finansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska na lata 2014-2020 przez 
Fundusz Spójności Unii Europejskiej 
i Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiedzialni za środowisko

Założono, że cel projektu zostanie speł-
niony poprzez praktyczną realizację 
następujących, komplementarnych  
ze sobą działań: 

 ̀ konferencja „Człowiek a środowi-
sko – koegzystencja czy konkurencja”,

 ̀ konkurs „Człowiek – środowisko –  
integracja” w dwóch kategoriach: pla-
stycznej i literackiej, adresowany do 
dzieci w wieku szkolnym (IV-VI klasa 
szkoły podstawowej),

 ̀ warsztaty przyrodnicze dla dzieci,  
uzupełnione grą terenową „Zagraj  
z Naturą”,

 ̀ opracowanie komiksu prezentu-
jącego zasady korzystania z obszarów 
Natura 2000,

 ̀ warsztaty dla społeczności lokal-
nych obszarów chronionych, dotyczące 
roli ocen oddziaływania na środowisko 
w zarządzaniu i ochronie obszarów Na-
tura 2000 oraz udziału społeczeństwa 
w tych działaniach,

 ̀ warsztaty specjalistyczne dla spo-
łeczności lokalnych, dotyczące szacowa-
nia wartości środowiska na obszarach 
Natura 2000 z wykorzystaniem kon-
cepcji wyceny usług ekosystemowych,

 ̀ konferencja podsumowująca „Szan-
se rozwoju społeczności na obszarach 
Natura 2000”.

Celem zaplanowanego konkursu 
jest zwiększenie świadomości dotyczą-
cej ochrony środowiska i efektywnego 
wykorzystania jego zasobów wśród 
najmłodszej grupy społeczności ob-
szarów chronionych. 

Autorzy mają nadzieję, że działanie 
to umożliwi m.in. rozwinięcie poczu-
cia odpowiedzialności za środowisko, 
współuczestnictwa w jego ochronie, 
kształtowanie wrażliwości estetycznej 
na środowisko i piękno krajobrazu oraz 
kształtowanie właściwego stosunku 
do przyrody. 

Gra terenowa, będąca dobrym po-
łączeniem edukacji i zabawy u dzieci, 
konstruowana jest w oparciu o zało-
żenie, że jeżeli znane i rozumiane są 
korzyści z ochrony środowiska, to jej 
prowadzenie jest bardzo prawdopo-
dobne. Stanowi ona jeden z elementów 
projektu nakierowanego na pokazanie 
wpływu na środowisko np. gatunków 
inwazyjnych, wprowadzanych zanie-
czyszczeń do gleby czy powietrza. 

Pozwala zapoznać uczestników w ak-
tywny sposób z walorami obszarów 
Natura 2000, a także w czasie sy-
mulowanych sytuacji sprawdzić, jak 
człowiek wpływa na przyrodę. 

Z kolei warsztaty dla dorosłych 
kierowane są do mieszkańców obsza-
rów Natura 2000, posiadających nieru-
chomości, prowadzących działalność 
gospodarczą lub rolniczą na obszarach 
chronionych należących do sieci Na-
tura 2000, dla których wiedza w tym 
zakresie jest niezbędna dla właściwego 
funkcjonowania w zgodzie z celami 

ochrony obszarów, które zamieszkują. 
Mamy nadzieję, że treści przekazywa-
ne w trakcie warsztatów i konferencji 
przyczynią się do zwiększenia świa-
domości ekologicznej społeczeństwa 
oraz uwrażliwienia ludności na war-
tości niematerialne obszarów obję-
tych ochroną, a także przybliżą istotę 
tworzenia obszarów Natura 2000.  
      Wrażliwość w połączeniu ze świado-
mością jest bowiem podstawową mo-
tywacją do podjęcia działań zmierza-
jących do ochrony zasobów przyrody. 

prof. dr hab. Beata Raszka 

koordynator merytoryczny projektu, 

prodziekan na Wydziale Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu

Obszary Natura 2000 były i często są nadal postrzegane 
przez wójtów i burmistrzów, inwestorów  
oraz mieszkańców jako bariera rozwoju gminy.
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Smart Wiedeń najlepszy 
w 2019 roku
Wiedeń zajął pierwsze miejsce w indeksie inteligentnych miast 2019, wyprzedzając Londyn i St. Albert. 
W zeszłym roku także był on liderem, pokonując w czołówce światowe metropolie, takie jak Chicago 
i Singapur. Co sprawia, że stolica Austrii od dwóch lat prowadzi w rankingu światowych smart cities?

W  raporcie Smart City 
Index 2019, opubliko-
wanym przez Roland 
Berger, gdzie pod-

dano weryfikacji 153 miasta z całego 
świata, zwyciężył Wiedeń. Ramy oceny 
oparto na trzech wymiarach inteligent-
nego miasta, 21 kryteriach głównych  
i 31 podkryteriach. Stolica Austrii zajęła 
pierwsze miejsce, wyprzedzając Londyn 
i St. Albert, ze względu na zintegrowaną 
strategię oraz innowacyjne rozwiązania 
w zakresie mobilności, środowiska, edu-
kacji, opieki zdrowotnej i administracji 
publicznej, a także system monitorowa-
nia postępu poszczególnych projektów.

 Austriacka stolica prezentuje wdra-
żanie strategii z jasnym i komplekso-
wym podejściem. Większość inicjatyw 
dotyczących technologii cyfrowej jest 
bardzo dobrze dostosowana do celów 
krótko-, średnio- i długoterminowych. 
Co więcej, inicjatywy te efektywnie 
stymulują sponsoring firm i programy 

pilotażowe, które wzmacniają miasto 
i gospodarkę narodową.

Zarówno rząd, jak i liderzy bizne-
su twierdzą, że sukces we wdrażaniu 
zintegrowanej strategii to idealne po-
łączenie długoterminowego planowania 
i uczestnictwa obywateli. Wdrażaniu 

smart działań sprzyja zarządzanie cen-
tralne – w przypadku Wiednia jest to 
Smart City Agency. Zatrudnieni eksperci 
łączą wiedzę techniczną z zarządzaniem 
projektami, koordynując jednocześnie 
rozbieżne interesy miasta, rządu i do-
stawców usług oraz rozwiązań.

Miasto przyjazne do życia

Austriacka stolica doceniana jest także 
za bezpieczne środowisko miejskie, do-
skonały system transportu i usługi miej-
skie zorientowane na społeczeństwo.  
Do tego dochodzi dobrze zaprojektowa-
na przestrzeń publiczna, która promuje 
zdrowy styl życia oraz rozwinięte miesz-
kalnictwo komunalne. W Wiedniu uważa 
się, że mieszkanie jest „podstawowym 
prawem człowieka” – stąd około połowa 
wiedeńczyków mieszka w mieszkaniach 
subsydiowanych przez rząd (w 2015 r. 
ustanowiono rezerwy na 7200 doto-
wanych mieszkań dla mieszkańców). 
Koszty utrzymania mieszkania są bardzo 
niskie w porównaniu z Nowym Jorkiem 
i Londynem.

Wiedeński park Prater
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Wiedeń słynie z doskonałej komu-
nikacji. System austriackiego metra 
każdego dnia wozi 1,3 mln pasażerów. 
Miasto ma szeroką sieć transportu 
publicznego o długości 850 km, któ-
re obsługuje 127 linii autobusowych.  
Na 120 stacjach można wypożyczyć 
1500 rowerów i przejechać 1300 km  
(to najdłuższa ścieżka rowerowa na 
terenie aglomeracji wiedeńskiej). 

Władze miasta mają plan, by w 2030 r.  
85% tras było pokonywanych pieszo, 
na rowerze lub komunikacją publiczną. 
Stąd tak wiele inicjatyw promujących te 
rozwiązania zamiast jazdy autem. Przy-
kładowo w zeszłym roku wprowadzono 
pilotażowy projekt „Schulstraße”, który 
zakazał dowożenia dzieci pod jedną 
z wiedeńskich szkół. Jaki był efekt? 
Po trzech miesiącach trwania projektu 
zarówno rodzice, jak i lokalne władze 
opowiedziały się za jego kontynuowa-
niem i wprowadzaniem w kolejnych 
częściach Wiednia (na terenie miasta 
jest ok. 300 szkół podstawowych).

Najbardziej zielona stolica Europy

50% Wiednia jest porośnięte zielenią.  
Od lasów i parków po winnice oraz 
ogrody nad Dunajem – przestrzenie te 
dają mieszkańcom wiele sposobów na 
obcowanie z przyrodą. W sumie w mie-
ście znajduje się ponad 2 tys. obszarów 

zieleni. Daje to niezliczone możliwości 
spokojnego odpoczynku czy też aktyw-
ności na świeżym powietrzu (przy okazji 
miasto jest jedną z najczystszych stolic 
europejskich).  Sam wiedeński park Pra-
ter zajmuje powierzchnię 6 mln m2, co 
stanowi idealne warunki do spacerów, 
wypraw rowerowych, jazdy na rolkach, 
joggingu, zabaw z dziećmi, piknikowania 
i imprez plenerowych. 

Badanie przeprowadzone przez 
Comparethemarket wykazało, że wśród 
25 europejskich stolic, uwzględniając 
10 zielonych czynników, m.in. jakość 
życia, czyste powietrze, mobilność, prze-
strzenie zielone, jakość wody, natężenie 
ruchu i emisję CO2, ponownie prym 
wiedzie Wiedeń.

Patrząc na Wiedeń, a raczej na roz-
wiązania wprowadzane w mieście, wy-
raźnie widać, że wszystkie inicjatywy 
podejmowane przez władze mają za 
zadanie sprawić, by mieszkańcom żyło 
się lepiej. Stolica Austrii jest uznawana za 
smart city nie tylko ze względu na nowo-
czesne technologie i śmiałe decyzje, takie 
jak zakaz przywożenia dzieci do szkół, 
ale przede wszystkim z powodu konse-
kwentnie realizowanej strategii budowy 
miasta szczęśliwych ludzi. Ta wypad- 
kowa jest najważniejsza w tworzeniu 
inteligentnych miast przyszłości.

Dariusz Stasik 

prezes W.P.I.P., smart city ekspert,  

bloger

W raporcie Smart City Index 2019 Wiedeń otrzymał 74 punkty na 100 możliwych, 
Londyn – 73 punkty, St. Albert – 72 punkty
Źródło: raport Smart City Strategy Index
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R ozwój elektromobilności jest 
jednym z kluczowych projek-
tów Strategii na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju. W mar-

cu 2017 r. na wniosek ministra energii 
rząd przyjął dwa kluczowe dokumenty: 
Plan Rozwoju Elektromobilności w Pol-
sce oraz Krajowe Ramy Polityki Rozwoju 
Infrastruktury Paliw Alternatywnych. 
Została w nich określona kompleksowa 
polityka państwa w tym obszarze.

– Rozwój elektromobilności to jeden 
z warunków ograniczenia negatywnego 
wpływu transportu na jakość powietrza 
w aglomeracjach miejskich i terenach 
gęsto zaludnionych, dlatego też ak-
tywna rola samorządów jest konieczna 
dla powodzenia tego przedsięwzięcia –  
informuje Michał Kurtyka, sekretarz sta-
nu Ministerstwa Energii, na łamach prak-
tycznego przewodnika dla samorządów 
z czerwca ub.r. pt. „Zasady opracowywa-
nia analizy kosztów i korzyści związanych 

z wykorzystaniem przy świadczeniu 
usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych – wymaganej ustawą 
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych”. Ustawa z 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych (DzU z 2018 r. poz. 317) określiła 
zadania dla gmin związane z rozwojem 
transportu zeroemisyjnego. Jednocześnie, 
aby jak najefektywniej wykorzystywać 
środki publiczne oraz zapewnić dostępny 
cenowo transport publiczny, nałożyła 
ona obowiązek opracowania analizy 
kosztów i korzyści, związanych z wyko-
rzystaniem autobusów zeroemisyjnych. 
Przepisy ustawy w sposób ogólny na-
kreśliły zasady tworzenia takiej analizy, 
ponieważ samorządy znacząco różnią się 
między sobą. Nie ma zatem uzasadnienia 
do tworzenia jednego modelu analizy.  
Zgodnie z wymogami ustawy, analiza 
kosztów i korzyści musi zawierać co 
najmniej część finansowo-ekonomicz-

ną, oszacowanie efektów środowisko-
wych związanych z emisją szkodliwych 
substancji dla środowiska naturalnego 
i zdrowia ludzi, a także ocenę społecz-
no-ekonomiczną uwzględniającą wycenę 
kosztów związanych z emisją szkodli-
wych substancji.

Zwolniony z ustawowego obowiązku

– Na zlecenie Urzędu Miasta Ełku w li-
stopadzie 2018 r. opracowano analizę 
kosztów i korzyści związanych z usłu-
gami ełckiej komunikacji miejskiej auto-
busów – informuje Andrzej Semeńczuk, 
naczelnik Wydziału Mienia Komunal-
nego Urzędu Miasta Ełku. Wynikało 
z niej, że wykorzystanie autobusów ze-
roemisyjnych nie przyniosłoby miastu 
odpowiednich korzyści. Jednocześnie, 
zgodnie z art. 37 ust. 5 tej ustawy, Ełk 
zwolniony jest z obowiązku zwiększa-
nia udziału pojazdów zeroemisyjnych  

Solaris

Samorządy stawiają  
na autobusy niskoemisyjne
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy liczące powyżej  
50 tys. mieszkańców obowiązek rozwijania transportu publicznego przyjaznego środowisku. Są one zobowiązane 
do wymiany 30% autobusów do 2028 r. na zeroemisyjne. Jak miasta wywiązują się z tego zadania?
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we flocie komunikacji miejskiej. Ewentu-
alne zmiany w tym zakresie, wynikające 
z kolejnych analiz kosztów i korzyści, któ-
re będą przeprowadzane co 36 miesięcy, 
będą decydować o wymianie autobusów 
na zeroemisyjne. Andrzej Semeńczuk 
jednocześnie zaznacza, że w ramach 
rozwoju niskoemisyjnego transportu Ełk 
w najbliższych dwóch latach kupi sześć 
autobusów klasy maxi niskopodłogowych 
z napędem hybrydowym. Trzy z nich 
trafią do Ełku do 29 listopada 2019 r.,  
a trzy kolejne do 30 września 2020 r. Mia-
sto wyda na te pojazdy 11,4 mln zł, z czego 
7,8 mln zł to środki unijne pozyskane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020.

Kluczowe impulsy rozwoju

– Są samorządy, które wdrażają pojazdy 
nisko- i zeroemisyjne na stosunkowo 

dużą skalę, są takie, które dopiero się 
do tego przygotowują, a są i te, które 
nie podjęły żadnych konkretnych dzia-
łań – twierdzi Maciej Mazur, dyrektor 
zarządzający Polskiego Stowarzyszenia 
Paliw Alternatywnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alternatyw-
nych, gminy liczące powyżej 50 tys. 
mieszkańców muszą podjąć starania, 
by udział e-busów w użytkowanej flocie 
pojazdów wynosił co najmniej 5% od  
1 stycznia 2021 r., 10% od 1 stycznia 2023 r.,  
20% od 1 stycznia 2025 r. i 30% od  
1 stycznia 2028 r.

– Pod względem walorów użytko-
wych i ekologiczności optymalnym, 
ale jednocześnie stosunkowo drogim 
wyborem są pojazdy całkowicie elek-
tryczne (ramka: Autobusy elektryczne 
w Polsce – przyp. red.). Do ich atutów 
należą zeroemisyjność oraz bezgłośna 
praca układu napędowego. Ich zalety 
to też m.in. wyższy poziom komfortu, 
niezawodności i bezpieczeństwa oraz 
niższe koszty energii elektrycznej w po-
równaniu do oleju napędowego. Ponadto 
eksploatacja pojazdów zeroemisyjnych 
pozytywnie wpływa na wizerunek użyt-
kującego ich miasta – wylicza Maciej Ma-
zur. Autobusy hybrydowe typu plug-in 
oraz pojazdy na CNG również pozwalają 
na redukcję szkodliwych emisji i są tań-
sze. Jak wynika z danych Volvo, hybrydy 
plug-in zużywają o 60% mniej paliwa od 
autobusów z silnikiem Diesla, a emisja 
CO2 zostaje zredukowana o 75-90%. 
Tradycyjne hybrydy zużywają ok. 40% 
mniej paliwa i emitują 40-50% mniej 
szkodliwych substancji od autobusów 
spalinowych. Z kolei pojazdy na CNG 
cechuje nawet dziesięciokrotnie niższa 
emisja cząstek stałych do atmosfery niż 
w przypadku zasilania ON. Autobusy 
napędzane gazem ziemnym są też cich- 
sze niż tradycyjne. – Dzisiaj średni 
koszt zakupu autobusu elektrycznego 
w porównaniu ze średnim kosztem 
autobusu spalinowego jest około dwu-
krotnie większy. Autobusy miejskie są 
używane średnio przez co najmniej 10 
lat lub więcej. Bardzo ważny jest więc 
ich koszt eksploatacji, a ten w przy-
padku autobusów elektrycznych jest 
od trzech do pięciu razy mniejszy niż 
autobusów spalinowych – wylicza Mate-

usz Figaszewski, pełnomocnik Zarządu  
ds. Rozwoju E-mobilności i PR Solaris.

W kierunku ekologii

W Polsce duży krok w kierunku rozwoju 
nowoczesnych autobusów niskoemisyj-
nych już w 2015 r. zrobił Inowrocław. 
Korzystając z funduszy unijnych, miasto 
zakupiło za 20 mln zł dziesięć autobusów 
hybrydowych i dwa autobusy elektrycz-
ne. – Ponadto nowe pojazdy na potrzeby 
komunikacji miejskiej dostosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych: niskie 
podłoże i specjalna platforma umożli-
wiały wjazd wózka inwalidzkiego. Do-
datkowo autobusy wyposażono w sys-
tem głosowej zapowiedzi przystanków, 
uruchamianej przez osoby niewidzące za 
pośrednictwem indywidualnego pilota. 
Pasażerowie mogą korzystać z elektro-
nicznych kasowników na bilety papie-
rowe i karty elektroniczne – wylicza 
Adriana Herrmann, naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej z Urzędu Miasta Inowrocławia. 
Inowrocławskie pojazdy mają też inne 
udogodnienia: elektroniczne tablice 
kierunkowe, klimatyzację przestrzeni 
pasażerskiej, porty USB umożliwiające 
ładowanie przez pasażerów w czasie 
jazdy np. telefonów komórkowych, 
urządzenie umożliwiające dostęp do 
bezprzewodowego Internetu wi-fi w au-
tobusie. Zainstalowano w nich system 
monitoringu przedziału pasażerskiego. 

Autobusy elektryczne 
w Polsce 
W Polsce jeździ ok. 200 autobusów elektrycz-
nych. Najwięcej, bo 43 szt., w Zielonej Górze. 
Wkrótce polskim liderem pod względem 
liczby tego typu pojazdów zostanie Warsza-
wa, która kupi 130 szt. Z kolei Inowrocław 
został pierwszym miastem w Polsce, które-
go tabor składa się wyłącznie z autobusów  
zelektryfikowanych (całkowicie elektrycznych, 
hybryd plug-in oraz klasycznych hybryd).  
Na zrównoważony transport stawia również 
Jaworzno, gdzie planowany udział autobusów 
elektrycznych we flocie ma wzrosnąć do 80%. 
Obecnie wynosi on 40% taboru.
Źródło: PSPA
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W ramach tego samego projektu zaku-
piono i wdrożono Inteligentny System 
Transportowy, obejmujący m.in. montaż 
pierwszych tablic informacyjnych.

Usprawnianie i rozwój infrastruk-
tury komunikacji miejskiej w kolejnym 
projekcie również połączone zostało 
z ograniczeniem niskiej emisji. – W mar-
cu 2018 r. miasto podpisało umowę 
na dostarczenie 16 nowoczesnych 
autobusów ekologicznych. Za blisko 
40 mln zł miasto kupiło 8 autobusów 
elektrycznych i 8 hybrydowych wraz 
z systemem ładowania na terenie za-
jezdni i stacji szybkiego ładowania na 
terenie miasta. Pantografy ładują już 
ekologiczne autobusy, jeżdżące po uli-
cach Inowrocławia. Dzięki elektrycznym 
hybrydom (plug-in) emisja dwutlenku 
węgla zostanie zredukowana o 75-90% 
w porównaniu z analogicznym autobu-
sem z silnikiem Diesla. System pozwala 
zaprogramować, w którym momencie 
autobus będzie wykorzystywał napęd 
elektryczny, a w którym spalinowy. 
Umożliwia również dokładne skalku-
lowanie zapotrzebowania na energię 
na danej trasie i wgranie do komputera 

sterującego pracą jednostki napędowej 
algorytmu, który automatycznie, po 
odczytaniu danych z GPS, przełączy 
napęd ze spalinowego na elektryczny 
w strefach nisko- bądź zeroemisyjnych, 
np. w okolicach szkół czy szpitali – pod-
kreśla Adriana Herrmann.

Natomiast w Jaworznie 50% ca-
łego rozkładu jazdy jest realizowane 
pojazdami elektrycznymi. – To rewe-
lacyjna wartość jak na tak pionierską 
technologię – podkreśla Maciej Za-
remba z Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej w Jaworznie. Pojazdy 
zostały zakupione w ramach projektu, 
który objął budowę centralnej stacji 
szybkiego ładowania i wymiany baterii, 
stacji transformatorowej i niezbędnego 
wyposażenia. Zbudowano też trzy pe-
ryferyjne stacje szybkiego ładowania 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
i kupiono 22 autobusy elektryczne wraz 
z elementami zarządzania flotą. Całko-
wite wydatki kwalifikowalne projektu  
to 48 750 000 zł, w tym finansowe wspar-
cie z UE w kwocie nieprzekraczającej  
41 437 500 zł. – Maksymalny zasięg 
pojazdu to 420 km (z międzydołado-

waniami), co jest wynikiem wręcz re-
kordowym. Średnio na jednym ładowa-
niu pojazd jedzie 120 km. Przy bardzo 
trudnych warunkach atmosferycznych 
należy odjąć kilkanaście procent, ale nie 
wpływa to na ciągłość realizacji rozkładu 
jazdy – mówi Maciej Zaremba. Mówiąc 
o zaletach, zaznacza, że autobusy nigdy 
nie są całkowicie rozładowane, rozkład 
jazdy jest zaplanowany pod tzw. między- 
doładowania. Czas ładowania z panto-
grafu to ok. 1% w ok. 1 minutę, a z ła-
dowarki stacjonarnej ok. 1% w ok. 2 mi- 
nuty. Zamość z kolei posiada  autobu-
sy zasilane CNG. W poprzedniej per-
spektywie finansowej UE (2007-2013)  
za ok. 12 mln zł kupiono 12 szt. pojazdów 
zasilanych gazem ziemnym. – Obecnie 
flota autobusów zasilanych gazem ziem-
nym w Zamościu wynosi 16 pojazdów –  
mówi Marta Lackorzyńska-Szerafin 
z Urzędu Miasta Zamość.

Renesans trolejbusów

W zupełnie odmiennej sytuacji jest Gdy-
nia. Jako jedno z trzech miast w Polsce 
posiada trolejbusy i wykorzystuje je 
w znacznej liczbie do przewozów w ko-
munikacji miejskiej. Ustawa o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych, 
zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 1, uznaje 
trolejbus za pojazd zeroemisyjny. Obec-
ny udział trolejbusów w całości floty 
pojazdów wykorzystywanych w komu-
nikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej wynosi 
ponad 25%. Gdynia spełnia już więc 
wymogi minimalnego udziału pojazdów 
zeroemisyjnych we flocie wykorzysty-
wanej w komunikacji miejskiej. 

Dzięki wsparciu z programu realizowa-
ny jest obecnie zakup sześciu trolejbusów 
zeroemisyjnych. – W wyniku przepro-
wadzonej analizy powstał, niezależny od 
planów rozwoju komunikacji trolejbusowej 
i modernizacji jej taboru, scenariusz wpro-
wadzania kolejnych pojazdów zeroemisyj-
nych do obsługi linii gdyńskiej komunikacji 
miejskiej – informuje Marcin Gromadzki,  
rzecznik Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni. 

W pierwszym etapie (lata 2021- 
-2022) do elektryfikacji wybrano siedem 
linii autobusowych, przeznaczonych 
w obecnych rozkładach jazdy do obsługi  

Wsparcie finansowe zmotywuje samorządy
Maciej Mazur 
dyrektor zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA

Autobusy elektryczne i ich odpowiedniki zasilane CNG i LNG są droższe od pojazdów 
konwencjonalnych. Na podstawie wyników przetargów z sześciu wybranych miast 
w Polsce z lat 2014-2017 można wysnuć wniosek, że ceny autobusów elektrycznych 
stanowiły 150-250% cen podobnych autobusów z silnikiem wysokoprężnym. Z kolei 
kupno ładowarki typu plug-in oznacza wydatek rzędu 50 tys. zł, zaś stacji pantografowej  
ok. 300 tys. zł. Wykonanie przyłącza to koszt 50-60 tys. zł. Te różnice można w znacznym 
stopniu zredukować dzięki programom wsparcia, przeznaczonym dla samorządów, takim 
jak GEPARD 2 czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Publiczny transport 
zbiorowy będzie mógł liczyć na wsparcie z budżetu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 
(FNT). Na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków FNT maksymalna wysokość 
wsparcia w przypadku autobusu elektrycznego wyniesie 55% kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 045 000 zł na jeden pojazd. W przypadku 
trolejbusu będzie to 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 
720 000 zł na jeden pojazd. W przypadku autobusu na CNG lub LNG będzie to nie więcej 
niż 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem i nie więcej niż 150 000 zł na 
jeden pojazd. Natomiast w przypadku autobusu wodorowego przyjęto nie więcej niż 55% 
kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem i jednocześnie nie więcej niż 2 000 000 zł  
na jeden pojazd. Rozpoczęcie udzielania dopłat z FNT z pewnością zmotywuje kolejne 
samorządy do inwestycji w zero- i niskoemisyjną flotę.
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16 autobusami standardowymi i sze-
ścioma przegubowymi. 

Pojazdy korzystać będą z ładowarek 
zajezdniowych (wolne ładowanie nocne) 
oraz doładowywane będą w stacjach 
ładowania pantografowego, które prze-
widziano w pięciu lokalizacjach. Zakup 
drugiej partii (36 sztuk) autobusów ze-
roemisyjnych z zasilaniem bateryjnym 
przewidziano na lata 2024-2025.

– Inwestycje te pozwolą na speł-
nienie wymogów dla taboru zeroemi-
syjnego, założonych w ustawie dla  
1 stycznia 2028 r. – dodaje rzecznik ZKM 
w Gdyni. W mieście są też autobusy 
zasilane CNG, eksploatowane od 2007 r.  
(31 pojazdów, w tym 30 u jednego z ope-
ratorów komunalnych – 15 przegubo-
wych i 15 standardowych, te ostatnie 
nabyto z dofinansowaniem z Unii Eu-
ropejskiej w 2015 r.).

Trolejbusy jeżdżą też po ulicach Lubli-
na. Lubelski tabor komunikacji miejskiej 
liczy łącznie 415 pojazdów, w tym 292 auto-
busy i 123 trolejbusy. Wśród autobusów jest 
jeden elektrobus. Obecnie trwa przetarg na 
zakup kolejnych 20 sztuk elektrycznych au-
tobusów. Do 2021 r. zostaną jeszcze kupione  
32 elektryczne autobusy i 15 trolejbusów. 
Inwestycje zakupu taboru komunikacji 

miejskiej realizowane są w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020. Szacunkowy koszt zakupu 40 
trolejbusów i 32 elektrobusów to kwota 
ponad 163 mln zł. 

– Od 2015 r. eksploatowany jest 
autobus elektryczny, który sprawdził 
się na ulicach Lublina dzięki bardzo 
dobrym parametrom technicznym. 
Obecnie w lubelskim taborze są  
123 trolejbusy, z czego 83 pojazdy są 
w ruchu w czasie szczytów – mówi Ju-
styna Góźdź z Zarządu Transportu Miej-

skiego w Lublinie. Tak znaczny udział 
pojazdów elektrycznych w taborze 
komunikacji miejskiej pociąga za sobą 
również posiadanie wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej, odpowiedzialnej za 
ten rodzaj transportu. 

– Obecnie Lublin, jako jedno z nie-
wielu miast o podobnej wielkości, już 
spełnia najwyższy, 25-procentowy próg 
udziału autobusów zeroemisyjnych we 
flocie pojazdów. W latach 2010-2019 
kupiono 85 trolejbusów, które koszto-
wały 160 mln zł – dodaje Justyna Góźdź.

Rośnie ekologiczna świadomość
Dorota Kacprzyk 
prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Od momentu przygotowania pierwszych miejskich programów walki ze smogiem jednym 
z najważniejszych ich elementów jest nie tylko wdrażanie niskoemisyjnych napędów w ko-
munikacji miejskiej, ale również rozwijanie i wspieranie transportu miejskiego jako głównej 
alternatywy dla transportu indywidualnego, który w dużej mierze jest sprawcą zanieczysz-
czenia powietrza w naszych miastach. Wszędzie tam, gdzie jakiś czas temu miasta przyjęły 
założenia polityki niskoemisyjnej, widać już spektakularne efekty. Do takich ośrodków 
należą m.in. Kraków, który od 2018 r. eksploatuje wyłącznie autobusy miejskie o standardzie 
emisji spalin powyżej EURO 5, oraz Warszawa, która od początku 2019 r. nie dokonuje już 
zakupów autobusów z silnikami Diesla, wybierając wyłącznie pojazdy elektryczne i gazowe.

Pantograf – szybkie ładowanie elektrycznego autobusu

U
rząd M

iasta Inow
rocław
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Niezbędna infrastruktura

Zakup taboru to nie wszystko. Niezbędna 
jest także infrastruktura. Do zasilania 
pojazdów elektrycznych wykorzystuje się 
zarówno ładowarki typu plug-in, które 
służą przede wszystkim do uzupełnienia 
energii w bateriach w porze nocnej, jak 
i stacje pantografowe, które pozwalają 
na szybkie doładowanie akumulatora. 
W tym roku nowe ładowarki pantogra-
fowe uruchomiono m.in. w Katowicach 
i Inowrocławiu. Na terenie Inowrocławia 
powstały dotychczas cztery stacje szyb-
kiego ładowania autobusów elektrycz-
nych. W zajezdni ładują się za pomocą 
stacji wolnego ładowania – jest ich 16.

Czas ładowania pojazdu elektryczne-
go zależy od rodzaju baterii i dostępnej 
infrastruktury. – Najkrótsze czasy ła-
dowania zaczynają się już od kilkudzie-
sięciu sekund. Do wyboru są ładowarki 
zajezdniowe lub szybkie ładowarki pan-
tografowe. O wyborze decyduje klient, 
biorąc pod uwagę uwarunkowanie te-
renu, oczekiwany czas operacyjny au-
tobusu na jednym ładowaniu czy nawet 
warunki klimatyczne panujące na danym 
obszarze – mówi Mateusz Figaszewski 
z Solarisa. Kursujący po Lublinie elek-
trobus wykorzystuje jedną ładowarkę 
zlokalizowaną w zajezdni trolejbusowej. 
Ogłoszony przetarg na zakup 20 sztuk 
elektrycznych autobusów zakłada rów-
nież zakup infrastruktury niezbędnej do 
ich ładowania. – Na pętli będą zlokali-
zowane cztery ładowarki dużej mocy  
(450 kW), natomiast w zajezdni trolej-
busowej będzie dziewięć ładowarek po-
dwójnych i dwie mobilne, umożliwiające 
ładowanie nocne. Ponadto w ramach 
projektów unijnych dotyczących po-
wstania węzłów przesiadkowych za-
kłada się lokalizację siedmiu ładowarek 
dużej mocy – informuje Justyna Góźdź.

W Polsce powstają także nowe stacje 
tankowania gazu ziemnego. Znaczną 
aktywność w tym sektorze wykazuje 
PGNiG. Zazwyczaj w przypadku trans-
portu zbiorowego rozbudowa niezbędnej 
infrastruktury postępuje równolegle do 
rozwoju floty.

W Gdyni baterie w trolejbusach ła-
dowane są z napowietrznej sieci zasilają-
cej i z ładowarek „plug-in” na wybranych 
pętlach bez sieci, obsługiwanych na 

bateriach. Są to ładowarki o przezna-
czeniu awaryjnym. Innej infrastruktury 
ładowania na razie nie ma.

– Zamość posiada stacje tankowania 
CNG w bazie MZK. Ze stacji mogą ko-
rzystać również właściciele prywatnych 
pojazdów. Posiadamy również na HUB-ie 
komunikacyjnym miejsce do ładowania 
pojazdów elektrycznych – mówi Marta 
Lackorzyńska-Szerafin.

Będą dalej kupować

Samorządy kupują coraz więcej autobu-
sów, które są przyjazne dla środowiska, 
a plany na najbliższe lata pokazują, że 
trend będzie nadal wzrostowy. Inowro-
cław planuje przygotowanie Strategii 
Elektromobilności, której efektem będzie 
wzrost zainteresowania i wiedzy społecz-
ności lokalnej na temat elektromobilno-
ści, zwiększenie wykorzystania pojazdów 
przyjaznych środowisku w obrębie ad-
ministracji oraz komunikacji publicznej, 
a także zachęcenie lokalnej społeczności 
do korzystania z pojazdów elektrycznych. 
Po pojawieniu się na ulicach Inowrocła-
wia wszystkich zakupionych autobusów 
będzie on spełniał jeszcze w tym roku 
proporcje narzucone przez ustawę o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych, 
które mają w pełni obowiązywać dopiero 
za 10 lat. Inowrocław stanie się miastem, 
które w 100% będzie posiadało tabor eko-
logiczny. W Jaworznie realizują kolejny 
projekt. Za  prawie 49 mln zł (z czego 
dofinansowanie z UE wynosi ponad  
30,5 mln zł) kupionych zostanie ko-
lejnych 20 autobusów elektrycznych, 
5 stacji do ładowania poprzez pantograf 
oraz 10 ładowarek typu plug-in, które 
zamontowane będą w zajezdni. W Lu-
blinie (także ze wsparciem z pieniędzy 
z UE) kupionych zostanie 15 trolejbusów 
oraz 32 autobusy elektryczne jedno-
członowe. Jednocześnie gmina Lublin 
przystąpiła do programu badawczego 
ogłoszonego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Dotyczyć on ma współ-
pracy w zakresie elektromobilności 
oraz przystąpienia do Programu e-BUS, 
zakładającego dynamiczny rozwój pol-
skiej gospodarki w segmencie produkcji 
autobusów elektrycznych. Komunikację 
publiczną zasilić mają trzy autobusy 
elektryczne, w tym jeden przegubowy. 

W 2021 r. w taborze lubelskiej komu-
nikacji miejskiej ma być 70 autobusów 
elektrycznych i 150 trolejbusów. Będą 
one stanowić ponad połowę całego tabo-
ru komunikacji miejskiej.W Gdyni przy-
być ma 25 autobusów elektrycznych:  
18 standardowych oraz 7 przegubowych. 
Planowane ich wprowadzenie do eks-
ploatacji to 2021 r.

Wodorowa alternatywa

Również producenci proponują coraz 
nowsze rozwiązania technologiczne, 
które pozwalają na skuteczne ograni-
czenie emisji szkodliwych związków, 
większą oszczędność energii i coraz 
niższy poziom hałasu. – Oprócz pełnej 
gamy autobusów elektrycznych o dłu-
gości 8, 9, 12 lub 18 m w swojej ofercie 
mamy także autobusy hybrydowe, na gaz 
ziemny czy trolejbusy. Największą no-
wością są jednak autobusy wodorowe –  
mówi Mateusz Figaszewski z firmy Sola-
ris. Za kilka tygodni firma zaprezentuje 
nową generację autobusu, w którym 
energia elektryczna wytwarzana jest 
z wodoru zgromadzonego w zbiornikach 
umieszczonych w pojeździe. – Jest to per-
spektywiczny kierunek rozwoju i z pew-
nością w najbliższych latach zapotrze-
bowanie na rynku na tego typu pojazdy 
będzie rosnąć – przekonuje Mateusz 
Figaszewski. Nie do końca jest jasne, jaką 
rolę w transporcie odegrają biopaliwa. 
– Są one wskazywane w unijnej dyrek-
tywie jako dopuszczalne paliwo, ale 
w obliczu ich dość wysokiej uciążliwości 
środowiskowej należy powątpiewać, 
czy mają one przyszłość w transporcie 
publicznym. Nie można jednak wyklu-
czyć ich zastosowania w tzw. hybrydach 
elektrycznych, które w dużym stop-
niu będą wykorzystywać energię elek-
tryczną, a napęd z tradycyjnego silnika 
stanowić będzie jedynie uzupełnienie. 
Biopaliwa stanowią absolutny margines 
eksploatacyjny. Po fiasku eksploatacji 
autobusów etanolowych w Słupsku, 
ze względu na brak w kraju dostęp-
ności paliwa, operatorzy – póki co –  
nie są zainteresowani tym kierunkiem –  
mówi Dorota Kacprzyk, prezes Izby 
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Barbara Krawczyk
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Wytyczne dla ruchu 
rowerowego do poprawek
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBR) przedstawiła do konsultacji „Projekt wytycznych 
organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego”. Dobrze, że Polska – wzorem innych krajów – będzie 
posiadała krajowy dokument wskazujący, jak należy projektować infrastrukturę rowerową. Szkoda, 
że zawiera on sporo błędów.

Z  powodu braku takiego doku-
mentu poszczególne miasta, 
a nawet regiony dotychczas 
przygotowywały własne 

standardy projektowe. Projektowany 
przez KRBR dokument zawiera wiele 
cennych zapisów, ale, niestety, także 
błędów formalnych w postaci ozna-
kowania niezgodnego z obowiązują-
cym stanem prawnym na autorskich 
rysunkach przedstawiających zaleca-
ne przykłady. Proponuje rozwiązania 
wadliwe, a szereg przedstawianych 
przykładów wymaga wyczerpującego 
komentarza, aby korzystający z wy-
tycznych nie powielali wad przedsta-
wianych rozwiązań lub nie stosowali ich  
w niewłaściwy sposób.

Ponadto projekt nie odnosi się do 
szeregu problemów zidentyfikowanych 
przez użytkowników, zarządców dróg 
i ekspertów. Rekomendacje i wnioski 
w projekcie wytycznych dla poszcze-
gólnych rozwiązań są ogólnikowe albo 
wręcz naiwne („aspekty pozytywne”, 
„aspekty negatywne”). Żadne rozwią-
zanie (poza formalnymi, wynikającymi 
z przepisów wymogami dla kontraruchu 
rowerowego i dla drogi dla rowerów 
i pieszych) nie ma podanych zgodnych 
ze stanem obecnej wiedzy wskazówek, 
pod jakimi warunkami, w jakich sy-
tuacjach i dlaczego dane rozwiązanie 
należy stosować lub nie.

Nieprawdziwe informacje

Bibliografia dołączona do opracowania 
jest bogata, ale nie uwzględnia pod-
ręczników wydanych ostatnio w Niem-
czech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. 
Autorzy podjęli próbę zapoznania się 
z problematyką, którą referują, jednak 

powoływanie się na literaturę nie jest 
zgodne z tym, co w niej napisano. Przy-
kładowo w rozdziale 4.1.3 („Parametry 
funkcjonalno-techniczne rowerów”) 
czytamy, że: „Rowery standardowe mają 
na wysokości kierownicy szerokość  
1,23 m, a wysokość siodełka na wyso-
kości 0,9 m. Jest to również przestrzeń 
zajmowana przez rowerzystę, co wy-
nika z jego budowy fizycznej” (s. 58).  
Tymczasem żadne z przywołanych źró-
deł nie twierdzi, że rower na wysokości 
kierownicy ma szerokość 1,23 m, gdyż 
zgodnie z obowiązującym stanem praw-
nym byłby wózkiem rowerowym.

Opracowanie nie uwzględnia także 
dotychczasowych działań i efektów prac 
nad stworzeniem prawidłowej infra-
struktury rowerowej w Polsce. Tymcza-
sem w 2011 r. w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
powstał zespół, który 
opracował pod-

ręcznik projektowania infrastruktury 
rowerowej. Nie mógł on zostać rozpo-
wszechniony, gdyż w ślad za nowelizacją 
ustawy Prawo o ruchu drogowym nie 
znowelizowano rozporządzeń wyko-
nawczych – ostatnie znowelizowano 
dopiero w 2015 r., ale w międzyczasie 
rozwiązano zespół w GDDKiA. Mimo 
że wykonał on wiele cennych opraco-
wań i opinii (za-
mieszczonych 
n a  s t r o n i e 
internetowej 
GDDKiA), tylko 
jedno znalazło 
się w wykazie li-
teratury projektu 
wytycznych.
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Pojęciowy bałagan

W 2011 r. znowelizowano ustawę Prawo 
o ruchu drogowym, adaptującą dobre 
praktyki w dziedzinie infrastruktury 
rowerowej. Przywróciła ona zgodność 
przepisów krajowych z Konwencją Wie-
deńską o ruchu drogowym i wyelimino-
wała z przepisów liczne absurdy. Ustawa 
definiuje pojęcie drogi dla rowerów 
jako drogę lub jej część przeznaczoną 
do ruchu rowerów, oznaczoną odpo-
wiednimi znakami drogowymi. Droga 
ta jest oddzielona od innych dróg lub 
jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub  
za pomocą urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Tymczasem przepisy 
wykonawcze do ustawy Prawo budowla-
ne używają pojęcia „ścieżka rowerowa”, 
ale jej nie definiują, podając natomiast jej 
podstawowe parametry i sposób lokali-
zacji względem jezdni samochodowej. 
Na domiar złego w ustawie o drogach 
publicznych występuje pojęcie „droga 
rowerowa”. Ten pojęciowy bałagan 
należy wreszcie uporządkować, przyj-
mując pojęcie „droga dla rowerów” 
precyzyjnie zdefiniowane w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym, zwłaszcza 
że niesie ono za sobą skutki prawne 
zarówno dla uczestników ruchu, jak 
i dla zarządzających ruchem.

Konieczna jest także nowelizacja  
tzw. specustawy – zmiany ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
ułatwiającej pozyskanie terenu pod budo-
wę dróg dla rowerów i linii tramwajowych 
niestanowiących części drogi publicznej.

Pewnego rodzaju absurdem jest ist-
nienie specustawy dotyczącej autostrad 
przy braku ustawy do szybkiej budowy 
ważnych dla zrównoważonego transpor-
tu ciągów rowerowych i tramwajowych. 
Niejasność przepisów dotyczy też zagad-
nień związanych z ochroną środowiska 
przy realizacji dróg dla rowerów. Istnieją 
różne interpretacje tych przepisów, co 
znacząco opóźnia realizację ważnej dla 
ochrony środowiska infrastruktury 
rowerowej. Na szczęście, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w piśmie 
skierowanym do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Krakowie 
(z 28 stycznia 2015 r.) stwierdza, że 
droga rowerowa niezależnie od dłu-

gości realizowanego odcinka oraz od 
rodzaju zastosowanej nawierzchni nie 
stanowi przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
W kolejnym piśmie (z 19 czerwca 2015 r.)  
stwierdza brak podstaw prawnych 
do uznania inwestycji polegającej na 
budowie ścieżki/drogi rowerowej za 
przedsięwzięcie mogące znacząco od-
działywać na środowisko.

Natomiast w przypadku ustawy 
o ochronie przyrody decyzja jest cał-
kowicie uznaniowa i zależy od RDOŚ, 
jeśli chodzi o rezerwaty i dyrektorów – 
w przypadku parków narodowych. A ci 
traktują infrastrukturę rowerową jak 
pełną zagrożeń autostradę. Dzięki takiej 
uznaniowości nie powstanie na przykład 
bardzo atrakcyjna trasa rowerowa Velo-
Dunajec pod rezerwatem Zielone Skałki 
nad jeziorem Czorsztyńskim i pod rezer-
watem Kłodne nad Dunajcem.

Zalecenie groźne dla rowerzystów

Autorzy wytycznych wybiórczo powo-
łują się na kryteria opracowane przez 
holenderską organizację techniczną 
C.R.O.W., podając jedynie współczynnik 
wydłużenia, a pomijając drugi ważny pa-
rametr, jakim jest wskaźnik opóźnienia. 
Niektóre rozdziały wytycznych są zby-
teczne i niepotrzebnie powiększają obję-
tość opracowania. Przykładowo rozdział 
3.3.3 „Znaki i sygnały drogowe, ich za-
sady umieszczania i znaczenie” jest nie-
potrzebnym przepisywaniem rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca  
2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach 
(DzU nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Zupełnym nieporozumieniem jest 
uspokajanie ruchu rowerowego. Pręd-
kości rowerzystów, jak podają autorzy 
wytycznych, to zaledwie 12-16 km/h. 
Autorzy wytycznych nie zdają sobie chy-
ba sprawy, że spowolnienie rowerzysty 
znacznie poniżej prędkości 12 km/h wią-
że się z większą niestabilnością roweru, 
wężykowaniem, a w skrajnej sytuacji 
utratą równowagi i upadkiem rowerzy-
sty. Nikt poważny takich rozwiązań nie 
stosuje na drogach dla rowerów. Takich 

zaleceń nie znajdziemy w podręcznikach 
niemieckim i austriackim. Owszem, na 
nielicznych drogach, gdzie dopuszczono 
motorowerzystów w Holandii, takie 
rozwiązania można spotkać, ale są one 
raczej wyjątkiem niż regułą. Dlatego te 
zalecenia należy bezwzględnie usunąć 
z wytycznych, aby nie powodować do-
datkowych zagrożeń dla rowerzystów.

O braku konsekwencji autorów wy-
tycznych świadczy także stwierdzenie 
zamieszczone w rozdziale o strefach ruchu 
uspokojonego: „Uspokojenie ruchu ozna-
cza projektowanie drogi tak, by redukcja 
prędkości wydawała się czymś naturalnym, 
a jazda z dużą prędkością była fizycznie 
trudna lub nawet niemożliwa. Fizyczne 
środki uspokojenia ruchu (np. progi zwal-
niające) wprowadzane w przekrój jezdni 
nie powinny utrudniać jazdy rowerem”.

Brak regulacji oznakowania

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w Polsce 
nierozwiązana pozostaje sprawa ozna-
kowania szlaków rowerowych dalekiego 
zasięgu. W krajach o bogatej sieci tras 
rowerowych stosuje się numerację 
zbliżoną do numeracji dróg krajowych 
i wojewódzkich. W Polsce do niedawna 
nie mieliśmy takich szlaków – do chwili 
powstania trasy rowerowej w Polsce 
wschodniej, którą nazwano GreenVelo.

Podobnie postąpiono w Małopolsce, 
przydzielając każdej trasie nazwę od 
rzeki, której doliną trasa prowadzi. Stąd: 
Wiślana Trasa Rowerowa, VeloSkawa, 
VeloRaba, VeloDunajec, VeloPrądnik, 
VeloRudawa. W przyszłości, gdy po-
wstaną trasy rowerowe mające swoją 
kontynuację w innych województwach, 
a wychodzące z Małopolski, marszał-
kowie województw będą musieli nadać 
tym trasom odpowiednie numery. I tak 
Wiślana Trasa Rowerowa mogłaby uzy-
skać nr 1, GreenVelo nr 2, VeloOdra 
nr 3. itp., ale to wymaga uzgodnień na 
szczeblu marszałków.

W rozdziałach poświęconych bez-
pieczeństwu ruchu drogowego (BRD) 
zebrano wiele, nieraz bardzo ciekawych 
danych o wypadkowości. Aż 59 stron (30%) 
wytycznych poświęcono wypadkowości 
i BRD, ale na próżno szukać informacji, ja-
kich elementów infrastruktury rowerowej 
nie należy projektować, gdyż powodują 
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duże ryzyko wypadkowości. O general-
nym ryzyku wypadkowości rowerzystów 
odniesionych do pracy przewozowej do-
wiadujemy się z danych różnych krajów, 
ale autorzy nie podali, jakie jest ryzyko 
wypadkowości rowerzystów w Polsce 
i polskich miastach. Nie odniesiono się 
także do dwóch studiów poświęconych 
wypadkowości i BRD rowerzystów, wcześ- 
niej wykonanych przez zespół GDDKiA. 
Miejscami brakuje też szerszego spojrze-
nia na problem. I tak np. pasy ruchu dla 
rowerów są przewidywane do stosowania 
tylko do prędkości samochodów 50 km/h. 
Co ma zrobić więc zarządca drogi, który 
nie chce obniżyć dopuszczalnej prędkości? 
Rzadko kiedy zbuduje bezpieczną drogę 
dla rowerów, częściej nie wyznaczy pasa 
dla rowerzystów, każąc im jechać wspól-
nie z samochodami. Czy to rozwiązanie 
bezpieczniejsze od wyznaczenia pasów 
rowerowych?

Autorzy wytycznych, uzasadniając 
racjonalność i bezpieczeństwo dwu-
kierunkowego ruchu rowerowego na 
drogach jednokierunkowych, słusznie 
powołują się na badania zagraniczne. 
Równocześnie zapomnieli jednak, że 
także w Polsce takie analizy zostały 
przeprowadzone przez Politechnikę 
Krakowską i Politechnikę Wrocławską 
w opracowaniu poświęconym śluzom 
rowerowym i ruchowi rowerowemu pod 
prąd, wykonanym na zlecenie Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju w 2013 r. 
Trzeba na przykład zwrócić uwagę, że 
kontrapas oznacza się linią P-4, a nie, jak 
proponują wytyczne, linią P-7b.

Bezpośrednie zagrożenia

Odgięcia tras rowerowych w rejonie 
skrzyżowań to problem szeroko omó-
wiony w opracowaniu zespołu GDDKiA, 
którego nie wymieniono w wykazie lite-
ratury. Na przedstawionych w wytycz-
nych rysunkach odgięć zaprezentowano 
rozwiązanie zarówno prawidłowe, jak 
i nieprawidłowe. Autorzy wytycznych, 
słusznie pisząc o polu martwym widocz-
ności samochodów, nie zwrócili uwagi, że 
nieodpowiednie, zbyt bliskie potencjal-
nej kolizji odginanie trasy powoduje, że 
nadjeżdżający rowerzysta często bywa 
właśnie w polu martwym. Zabrakło 
też w propozycjach wytycznych prze-

prowadzenia drogi dla rowerów przez 
skrzyżowanie bezpośrednio przy drodze 
samochodowej, tak jak to stosują Niemcy 
i Skandynawowie, a wyraźnie lansuje 
to najnowszy podręcznik niemiecki.  
Taki też sposób został zaprezentowany 
w opracowaniu zespołu GDDKiA.

Autorzy wytycznych ograniczają 
śluzy rowerowe do śluzy klasycznej, 
tymczasem dobre praktyki wskazują 
większą liczbę typów śluz, co między 
innymi prezentują załączone w wykazie 
literatury standardy dla Poznania.

Podobnie jest w przypadku rond, na 
których bezpieczne rozwiązania róż-
nią się między sobą w zależności od 
typu ronda. Małe jednopasowe ronda 
bez by-pasów są najbezpieczniejsze dla 
rowerzystów i ruch rowerowy należy 
prowadzić w jezdni takich małych rond. 
Natomiast średnie, duże i turbinowe 
ronda nie są już tak bezpieczne dla rowe-
rzystów i wokół nich należy prowadzić 
drogi dla rowerów z pierwszeństwem 
dla rowerzystów (przy odpowiedniej 
geometrii, a w większości przypadków 
z podporządkowaniem rowerzystów).

Szczegóły i zasady tych rozwiązań 
znajdują się w części zamieszczonych 
w wykazie literatury standardów po-
znańskich, a w części także w pod-
ręczniku przygotowanym przez zespół 
GDDKiA.

Autorzy wytycznych napisali także, 
że: „rower, z zasady jest napędzany siłą 
mięśni, co oznacza, że projektowana 
droga dla rowerów powinna minimali-
zować zużycie energii przez rowerzy-
stę”, ale dalej temu zaprzeczają, pisząc, 
że „droga trudniejsza, przebiegająca 
w ciekawszym otoczeniu, mniej męczy 
niż droga łatwiejsza, która jest prosta, 
płaska i mniej ciekawa”.

Tymczasem im bardziej płaska droga, 
tym łatwiejsza do jazdy rowerem, dlatego 
najchętniej rowerzyści korzystają z tras 
rowerowych wybudowanych na nasy-
pach dawnych kolei i wałach rzek. Trasy 
o dużych pochyleniach wybierają jedynie 
rowerzyści ekstremalni, stanowiący nie-
wielką populację użytkowników rowerów. 
Minimalne pochylenia nie mogą jednak 
dotyczyć rejonu: węzłów, kładek, tuneli 
i estakad, gdzie pochylenia mogą prze-
kraczać 5%, ale muszą być dostosowane 
do fizycznych możliwości najsłabszych 

rowerzystów. Rzecz w tym, aby te pochy-
lenia dotyczyły bardzo krótkich odcinków, 
czego w wytycznych nie uwzględniono, 
a to również zostało zaprezentowane 
w podręczniku zespołu GDDKiA.

Nieuwzględnione przystanki

Rozdział o przystankach komunikacji 
publicznej ogranicza się do przystanków 
autobusowych. Pominięcie przystanków 
tramwajowych powoduje nieuwzględ-
nienie rozwiązania w postaci tzw. pe-
ronu wiedeńskiego dla rowerzystów. 
Prowadzenie ruchu rowerowego przez 
wyniesiony fragment jezdni w postaci 
peronu wiedeńskiego eliminuje problem 
przecinania pod ostrym kątem szyn 
tramwajowych, co zagraża bezpieczeń-
stwu rowerzystów.

Autorzy wytycznych powinni do-
kładnie prześledzić wszystkie rysunki 
i opisy dotyczące oznakowania. Propo-
nuje się bowiem między innymi: linie 
niezgodne z obowiązującym stanem 
prawnym, znak F-19 zastosowany na 
drodze dwukierunkowej (podczas gdy 
stosuje się go na jednokierunkowej), brak 
ustalonego znakami pierwszeństwa na 
izolowanym przejeździe dla rowerzy-
stów itp. Opis programu sygnalizacji 
świetlnej dotyczy wyłącznie sygnali-
zatorów S6 i S5/S-6, pomijając odrębne 
zasady programowania sygnalizacji 
rowerowej na sygnalizatorach S1a i S3a. 
Pominięto również problemy korzy-
stania rowerzystów z sygnalizacji dla 
pojazdów, gdy na skrzyżowaniu brakuje 
infrastruktury rowerowej.

Przy takiej liczbie błędów opracowa-
nie w tej formie nie nadaje się do stoso-
wania i trzeba je poprawić! Dobrze się 
stało, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego poddała je konsulta-
cjom, które na to pozwolą.

Tadeusz Kopta 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Komunikacji

Artykuł opracowano na podstawie 
opinii Polskiego Klubu Ekologicz-
nego oraz Stowarzyszenia Miasta 
dla Rowerów.
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D la wielu miast jest to szansa 
na zatrzymanie mieszkań-
ców albo na ich przyciągnię-
cie w konkretne miejsce, 

a w konsekwencji na rozwój i ekspansję 
w zgodzie z poszanowaniem ochrony 
środowiska. Stąd determinacja wielu 
JST w realizacji budowlanych inwestycji.  
Na szczęście, dobrych przykładów, z któ-
rych można czerpać, jest wiele.

Samorządowe pieniądze  
na metry kwadratowe

JST coraz lepiej, bo w bardziej praktyczny 
i twórczy sposób rozwijają lokalne bu-

downictwo mieszkaniowe. Kreatywnie 
i w bardzo różny sposób realizują tego 
rodzaju przedsięwzięcia, finansując je 
przede wszystkim z własnych budże-
tów, ale też ze środków zewnętrznych. 
W skali kraju to dziesiątki, a często 
nawet setki milionów złotych rocznie, 
które są przeznaczane nie tylko na od-
nawianie i remonty w celu zwiększenia 
oszczędności energii i konserwację, 
ale także na budowę nowoczesnych, 
efektywnych energetycznie obiektów.

Mieszkania to jednak coś dużo wię-
cej niż tylko tzw. zasoby lokalowe samo-
rządu i przysłowiowy dach nad głową dla 
ludzi. To element wręcz konstytuujący 

dane miasto czy gminę, stanowiący jeden 
z podstawowych jego elementów rozwo-
jowych, prezentujących jego aspiracje do 
ekspansji lub dokumentujących zmierzch 
funkcjonowania. Mieszkania są niero-
zerwalnie związane z aspiracjami JST, 
pokazują ich potencjał, a także siłę lo-
kalnej społeczności. To również element 
kultury życia i funkcjonowania danego  
samorządu w sposób zrównoważony.

Poziom zaangażowania miasta czy 
gminy w tę sferę życia jest naturalnie 
adekwatny do ich możliwości organi-
zacyjnych i finansowych oraz lokal-
nych uwarunkowań, ale nawet jeśli 
są to niewielkie samorządy, to – mając 

Samorządy chętnie budują 
mieszkania komunalne
Mieszkania to jedno z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zadań realizowanych przez samorządy, 
a przy tym jedna z podstawowych potrzeb, jakie mają zapewnić zrównoważony rozwój lokalnym 
społecznościom. Nic dziwnego, że niezależnie od swojej wielkości, zasobności i położenia JST starają 
się realizować tego rodzaju inwestycje.

D
epositphotos/steauarosie
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świadomość powyższych czynników – 
starają się optymalnie wykorzystywać 
swoje zasoby, aby mieszkanie było stan-
dardowym elementem infrastruktury 
miast czy gminy.

Małopolska buduje 

– W ramach inwestycji przygotowanych 
i zrealizowanych przez gminę miejską 
Kraków w latach 2007-2018 w mieście 
udało pozyskać 420 w pełni wykoń-
czonych lokali – informuje Iga Chylicka 
z Urzędu Miasta Krakowa.

Obecnie w trakcie realizacji są 
kolejne mieszkaniowe przedsięwzię-
cia, takie jak budowa zespołu budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych  
przy ul. Wańkowicza, gdzie ma powstać 
165 nowych, w pełni wykończonych 
mieszkań komunalnych, czy budowa ze-
społu budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie,  
gdzie powstanie 357 w pełni wykoń-
czonych mieszkań socjalnych.

Natomiast w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Przygotowanie i realizacja 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Fredry” do końca 2021 r. planuje 
się oddanie do użytku kolejnych 46 no-
wych, w pełni wykończonych mieszkań 
komunalnych.

Samorząd Krakowa realizuje inwe-
stycje komunalne w oparciu o środki 
własne, ale pozyskuje też finansowe 
wsparcie z Funduszu Dopłat na realizację 
tego rodzaju przedsięwzięć z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Ile za mieszkanie?

Ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania (p.u.m.) pozyskanego w ra-
mach inwestycji gminnych są bardzo 
różne, zależą od wielu elementów (w tym 
naturalnie stricte budowlanych) i wa-
hają się od 3203,86 zł brutto (dotyczy  
82 lokali w budynkach przy ul. Działko-
wej) do 3270,1 zł brutto (w przypadku  
48 lokali przy ul. Mały Płaszów). W bu-
dynkach w trakcie realizacji cena waha 
się od 3138,52 zł brutto za 1 m2 p.u.m. 
(357 lokali mieszkalnych położonych 
w rejonie ulic Przyzby) do 4587,16 zł 
brutto za 1 m2 p.u.m. (165 lokali w budyn-
kach przy ul. M. Wańkowicza). Co warte 

podkreślenia, wszystkie mieszkania 
są oddawane do użytku jako w pełni 
wykończone.

– Tryb kwalifikowania osób do uzy-
skania gminnego lokalu mieszkalnego 
określony jest w uchwale Rady Miasta 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy miejskiej Kraków oraz 
tymczasowych pomieszczeń – zazna-
cza Iga Chylicka. – Uprawnionymi do 
zawarcia umowy najmu gminnego 
lokalu mieszkalnego w pierwszej ko-
lejności są osoby zamieszkujące loka-
le, które uległy zniszczeniu w wyni-
ku zdarzeń losowych, katastrofy lub 
pożaru w stopniu uniemożliwiającym 
ich zamieszkiwanie. Do nowych lokali 
kierowane są też osoby, które nabyły 
uprawnienie do lokalu zamiennego lub 
socjalnego na podstawie orzeczenia 
sądowego oraz osoby spełniające łącz-
nie dwa kryteria, czyli niezaspokojo-
nych potrzeb mieszkaniowych i niskich  
dochodów – dodaje.

Lokale te przeznaczone są między 
innymi dla osób objętych listą miesz-
kaniową z tytułu zamieszkiwania 
w warunkach niemieszkalnych, usa-
modzielnienia wychowanków placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
rodzin zastępczych, a także dla osób 
w związku z utratą tytułu prawnego 
do lokalu na skutek wypowiedzenia 
umowy najmu w terminie trzyletnim.

Kto może liczyć na własne M?

Jako że mieszkania komunalne – w tym 
socjalne – powstają za pieniądze po-
datników, samorząd Krakowa jest bar-
dzo pryncypialny w ich przyznawaniu.  
Na skierowanie do lokali w nowych 
budynkach mogą liczyć osoby, wobec 
których nie stwierdzono zachowań 
niezgodnych z zasadami współżycia 
społecznego.

Przy ich wyborze, współpracując 
m.in. z policją, strażą miejską i Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
pozyskiwane są informacje o przyszłych 
lokatorach. Dopiero informacje o braku 
interwencji wobec wnioskodawcy i po-
zostałych osób objętych wnioskiem oraz 
danych o sytuacji rodzinnej i socjalnej 
tych osób umożliwia wybór do lokali 

o wyższym standardzie osób gwarantu-
jących wywiązywanie się ze wszystkich 
obowiązków najemcy. Wobec tych osób 
pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa 
przeprowadzają wizję lokalną w miejscu 
zamieszkania lub pobytu tych osób.  
W jej ramach przeprowadzany jest 
wywiad środowiskowy wśród sąsia-
dów. A w stosunku do osób, które będą 
w przyszłości ubiegać się o przedłużanie 
umów najmu zawartych na czas ozna-
czony, procedura przewiduje dodatkowo 
zbieranie informacji od Rady Dzielnicy 
i administratora danego budynku.

Prawo do zasiedlenia części nowych 
lokali mieszkalnych posiadają również 
osoby z tytułu realizacji wyroków orze-
kających eksmisję z uprawnieniem do 
otrzymania lokalu socjalnego wskutek 
orzeczonej eksmisji z zasobu prywatne-
go lub gminnego.

Bielsko-Biała i Tarnów

Także Bielsko-Biała należy do samo-
rządów, które starają się realizować jak 
najwięcej mieszkaniowych inwestycji. 
Tam są one finansowane ze środków 
gminy. Jak podaje Wydział Inwestycji 
Urzędu Miejskiego, w ostatnim cza-
sie samorząd oddał do użytku ponad  
110 mieszkań. Gmina Bielsko-Biała 
wybudowała 33 mieszkania w 2011 r. 
(nowy budynek), 30 mieszkań w 2012 r. 
(adaptacja), dziewięć mieszkań w 2015 r. 
oraz świetlicę środowiskową (adaptacja) 
i 47 mieszkań w 2016 r. Średni koszt  
1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania 
wyniósł 3313,48 zł.

– Teraz planowana jest budowa ze-
społu mieszkaniowego sześciu budyn-
ków wielorodzinnych, gdzie powstanie 
łącznie 211 mieszkań wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą – zapowiada Szy-
mon Gąsowski z Urzędu Miejskiego 
Bielsko-Biała.

Również tam obowiązują wysokie 
standardy wynajmu lokali, którymi 
zajmuje się Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej, a reguluje je uchwała w sprawie 
przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Bielska-Białej”. Osoba, 
która chce ubiegać się o pomoc miesz-
kaniową z samorządowych zasobów, 
zobowiązana jest złożyć wniosek wraz 
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z wymaganymi dokumentami. Zgodnie 
z § 23 ust. 3 uchwały, przyjmuje się tam 
zasadę opracowywania co najmniej raz 
w roku list wynajmu, sporządzanych na 
podstawie pozytywnie zweryfikowanych 
wniosków.

Pobliski Tarnów także przeka-
zuje mieszkańcom nowe komunalne 
lokale do zasiedlenia. W 2012 r. było 
to 46 mieszkań, a w 2015 r. – już 88.  
– Na 2021 rok zaplanowane jest od-
danie do użytku budynku z kolejnymi  
70 mieszkaniami, które wybuduje 
spółka miejska Miejski Zarząd Budyn-
ków – wyjaśnia Daniela Motak z Wy-
działu Komunikacji Społecznej Urzędu  
Miasta Tarnowa.

Tam mieszkańcy uzyskują nowe 
lokale do zamieszkania na podstawie de-
cyzji administracyjnej poprzez przydział 
mieszkań komunalnych przez samorząd.

W Tarnowie średni koszt mieszka-
nia za 1 m2 kształtuje się na poziomie  
od 2332 zł do około 4000 zł.

Polska centralna

Bydgoskie TBS w ramach polityki miesz-
kaniowej samorządu zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe osób, które spełniają usta-
wowe warunki wymagane od najemców 
Towarzystw Budownictwa Społecznego. 
Działalność TBS zakłada dwie funkcje – 
budowanie domów mieszkalnych, a po-
tem ich eksploatację na zasadach najmu.

BTBS realizuje inwestycje mieszka-
niowe w ramach rządowych programów 
społecznego budownictwa czynszowego 
przy wykorzystaniu kredytów preferen-
cyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego.  
Dzięki temu w mieście wybudowano 
już 1310 mieszkań, a tylko w ostat-
nich latach (2011-2018) powstało ich 
tam 400, w średniej cenie od 4000 do  
4500 zł za m2.

– Aktualnie w realizacji jest budynek 
mieszkalny z 22 mieszkaniami, z plano-
wanym terminem zasiedlenia w drugim 
półroczu tego roku. Przewidywany koszt 
1 m2 wynosi 4850 zł – informuje Marta 
Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Bydgoszczy. Po czym dodaje:  
– W 2019 roku Bydgoskie TBS planuje 
przystąpienie do budowy 39 mieszkań 
w dwóch budynkach mieszkalnych, 
w tym 11 mieszkań przeznaczonych dla 

seniorów, wyposażonych w udogod-
nienia dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową i osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Szacowany koszt 
1 m2 to 5000-6000 zł.

Aktualnie spółka przygotowuje do 
realizacji kolejne ponad 200 mieszkań 
w formule TBS. Ponadto Bydgoskie  
TBS jest zaangażowane w realizację 
rządowego programu mieszkaniowego 
„Mieszkanie Plus”. Zgodnie z podjętą  
we wrześniu 2018 r. uchwałą Rady Mia-
sta, przeznaczono na ten cel nierucho-
mości gminne – kompleks działek bu-
dowlanych o powierzchni ponad 1,5 ha.  
Działki te, objęte miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniając ich powierzchnię, konfi-
gurację i położenie, pozwalają na budowę 
ponad 120 mieszkań.

Budują też na Śląsku 

Samorząd Katowic bardzo aktywnie 
działa na rynku mieszkaniowym, dys-
ponując szerokim wachlarzem możli-
wości uzyskania własnego lokum dla 
mieszkańców. Tylko w latach 2015-2018 
powstało tam dla miejscowej społecz-
ności 1488 lokali mieszkalnych.

Miejska spółka Katowickie TBS 
w 2015 r. przekazała mieszkańcom  
55 lokali, a w 2017 r. – 52. W 2019 r. pla-
nowane jest oddanie do użytku kolejnych 
110 lokali. W ramach prac Katowickiego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej od-
dano najemcom kolejne 82 nowe lokale 
komunalne. Zrealizowano też kapitalne 
remonty 22 lokali oraz przebudowę 
oficyny przy ul. 3 Maja 36. Planuje się 
też, że do końca 2019 r. przeprowadzone 
zostaną kolejne kapitalne remonty aż 
w dziewięciu miejscach. Wszystkie one 
mają też na celu poprawę efektywności 
energetycznej budynków.

Sposobem na pozyskanie nowych 
mieszkań jest zagospodarowanie pu-
stostanów, które nie tylko źle wyglą-
dają, ale też niekorzystnie wpływają 
na środowisko. 

I tak w 2015 r. wyremontowano 
129 lokali mieszkalnych (co kosz-
towało 1,88 mln zł), w 2016 r. 310 
(koszt 5,86 mln zł), w 2017 roku 283  
(5,95 mln zł), a w 2019 r. (do tej pory) 
94 lokalne (2,96 mln zł). W kolejnych  

33 lokalach remonty są w trakcie.  
– Zmniejszanie liczby pustostanów 
w mieście jest ważne z dwóch powodów.  
Po pierwsze, mieszkania komunalne 
trafiają do mieszkańców, którzy ich 
potrzebują, a po drugie, miasto otrzy-
muje z tego tytułu środki, które może 
wydać przykładowo na kolejne remonty 
w przyszłości. W ostatnich latach zna-
cząco redukujemy liczbę pustostanów 
w mieście – mówi prezydent Katowic, 
Marcin Krupa.

Tamtejszy samorząd wykorzystuje 
również inny sposób „budowy” – pozy-
skania nowych mieszkań dla lokalnej 
społeczności. Jak informuje Ewa Lipka, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kato-
wice, dużą popularnością mieszkańców 
cieszy się także program „Mieszkanie  
za remont”. Do tej pory, w latach 2015- 
-2018, najemców znalazło w ten sposób  
już 179 lokali. W Katowicach powstanie 
także 1000 mieszkań w ramach pro-
gramu „Mieszkanie Plus”. Na początku  
2018 r. ruszyły prace budowlane, a je-
sienią zostaną zaprezentowane kryteria 
oraz stawki czynszu dla potencjalnych 
najemców.

Mimo problemów budują nowe

Niestety, przy realizacji inwestycji 
mieszkaniowych samorządy muszą 
się zmagać z licznymi trudnościami. 
W wielu miejscach są one podobne, 
ale ze względu na specyfikę regionu 
czy lokalnych warunków często się od 
siebie różnią. Jak zaznacza Iga Chylicka, 
w Krakowie największe utrudnienia 
stanowią ryzyko braku firm wykonaw-
czych, niepewny obecnie rynek usług 
budowlanych, a w związku z tym ryzyko, 
że ceny ofertowe nie będą przystawać 
do realnych kosztów. Do tego dochodzi 
ryzyko protestów społecznych, w tym 
związanych z ekologią. Chylicka wska-
zuje też na ułatwienia, czyli posiadanie 
możliwych do zabudowy terenów bę-
dących własnością gminy.

Szymon Gąsowski z Urzędu Miej-
skiego Bielsko-Biała problemy defi-
niuje bardzo prosto – Największym 
utrudnieniem jest brak odpowiednich 
terenów – mówi.

Natomiast Marta Stachowiak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, 
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ocenia, iż aktualnie największą barierą 
rozwoju budownictwa czynszowego 
realizowanego przez Bydgoskie TBS jest 
występujący w ostatnim czasie wzrost 
cen robót i materiałów budowlanych 
oraz brak wykonawców robót budow-
lano-montażowych.

W Tarnowie, jak zaznacza Daniela 
Motak, największym utrudnieniem jest 
brak środków finansowych na wkład 
własny, a co za tym idzie – brak możli-
wości uzyskania kredytu i dofinanso-
wania z BGK. Niezbędny wkład własny 
to minimum 30%.

Szanse na miliony na mieszkania

Przemysław Osuch, dyrektor Departa-
mentu Funduszy Mieszkaniowych Banku 
Gospodarstwa Krajowego, podkreśla, że 
od początku trwania rządowego progra-
mu finansowego wsparcia budownictwa 
socjalnego i komunalnego, czyli od roku 
2007, Bank Gospodarstwa Krajowego 
przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej 
wysokości ponad 1,22 mld zł. Pozwo-
liło to na współfinansowanie prawie  
1,6 tys. przedsięwzięć mieszkaniowych 
o wartości prawie 3,6 mld zł.

Dotychczas, dzięki wsparciu z bu-
dżetu państwa, w całej Polsce powsta-

ło już prawie 18 tys. lokali mieszkal-
nych (w tym w 2018 r. – 2641) oraz 
ponad tysiąc miejsc w noclegowniach 
i schroniskach dla bezdomnych (w tym  
w 2018 r. – 108).

Obecnie w trakcie realizacji pozosta-
je ponad 6,1 tys. lokali mieszkalnych oraz 
ponad 300 miejsc noclegowych, współ-
finansowanych ze środków Funduszu 
Dopłat. – W ostatnim czasie obserwuje-
my duże zainteresowanie programem, 
w szczególności nowymi możliwościami, 
jakie on oferuje samorządom – zaznacza 
Anna Ciastoń z Departamentu Komuni-
kacji i Marketingu Banku Gospodarstwa 
Krajowego. – Najważniejsze zmiany 
w programie, obowiązujące od 2018 r., 
to między innymi wprowadzenie nowe-
go instrumentu finansowego wsparcia 

przeznaczonego na tworzenie lokali 
mieszkalnych na wynajem o ograni-
czonym czynszu. Ponadto umożliwiono 
samorządom ubieganie się o wsparcie na 
realizację ogrzewalni oraz pomieszczeń 
tymczasowych – dodaje.

Także BGK zauważa trudności i prze-
szkody, z jakimi w realizacji przedsię-
wzięć mieszkaniowych w ostatnim 
czasie zmagają się samorządy. To, we-
dług jego ekspertów, przede wszystkim 
wysokie ceny materiałów oraz robót 
budowlanych. Jak wynika z przeprowa-
dzonej przez BGK analizy, średni koszt 
utworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych w 2018 roku wyniósł 
około 3 tys. zł.

Artur Kowalczyk
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Budowa mieszkań dla wielu miast to szansa na 
zatrzymanie mieszkańców albo na ich przyciągnięcie 
w konkretne miejsce, a w konsekwencji na rozwój 
w zgodzie z poszanowaniem środowiska czy nawet 
ekspansję. Stąd determinacja wielu JST w realizacji 
budowlanych inwestycji. Na szczęście, dobrych 
przykładów, z których można czerpać, jest wiele.
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Uprawnienia gmin w ustawie 
o ochronie praw lokatorów
Istotne zmiany w Ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1234, ze zm.) weszły w życie 21 kwietnia 2019 r.

Z miany te wynikają z art. 2-4 
oraz art. 6 Ustawy z 22 mar-
ca 2018 r. o zmianie usta-
wy o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych, ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw  
(DzU z 20 kwietnia 2018 r. poz. 756).

Umowa o najem socjalny  
zamiast lokali socjalnych

W świetle znowelizowanej ustawy 
gmina – na zasadach i w przypadkach 
określonych w ustawie – zapewnia lo-
kale w ramach najmu socjalnego i lokale 
zamienne, a także zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach. Umową najmu 
socjalnego lokalu (art. 22) jest umowa 
najmu lokalu nadającego się do zamiesz-
kania ze względu na wyposażenie i stan 
techniczny, którego powierzchnia po-
koi przypadająca na członka gospo-
darstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domo-
wego 10 m2, przy czym lokal ten może 
być o obniżonym standardzie.

Umowę najmu socjalnego lokalu 
zawiera się na czas oznaczony (art. 23). 
Może być ona zawarta z osobą, która 
nie ma tytułu prawnego do lokalu i któ-
rej dochody gospodarstwa domowego 
nie przekraczają wysokości określonej 
w uchwale rady gminy, określającej za-
sady wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Umowę można, po upływie oznaczonego 
w niej czasu, przedłużyć na następny 
okres, jeżeli najemca nadal znajduje 
się w sytuacji uzasadniającej zawarcie 

takiej umowy. W razie wzrostu docho-
dów gospodarstwa domowego najemcy 
ponad wysokość określoną w uchwale 
rady gminy, uzasadniającą zawarcie 
umowy najmu socjalnego lokalu, od 
dnia ustania najmu do czasu opróżnienia 
lokalu, osoby takie traktowane są jako 
zajmujące lokal bez tytułu prawnego 
i z tego tytułu obowiązane są uiszczać 
co miesiąc odszkodowanie (art. 18).

Stawka czynszu w przypadku najmu 
socjalnego lokalu nie może przekraczać 
połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w mieszkaniowym za-
sobie gminy. Gmina może wypowiedzieć 
najemcy umowę najmu bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, jeżeli uzyskał 
on tytuł prawny do innego lokalu i może 
go używać (art. 25).

Z osobami, wobec których wszczęto 
egzekucję na podstawie tytułu wyko-
nawczego, w którym orzeczono obo-
wiązek opróżnienia lokalu służącego 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, 
bez prawa do najmu socjalnego lokalu 
lub lokalu zamiennego, zawiera się umo-
wę najmu pomieszczenia tymczasowego, 
z uwzględnieniem sytuacji, w których 
prawo do pomieszczenia tymczasowego 
nie przysługuje (art. 25d). Obowiązek 
wskazania pomieszczenia tymczaso-
wego spoczywa na gminie właściwej 
dla opróżnianego lokalu, chyba że po-
mieszczenie odpowiadające wymogom 
tymczasowego pomieszczenia wskazał 
wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

Konsekwencje likwidacji 
lokali socjalnych

Konsekwencją likwidacji odrębnej funk-
cjonalnie części mieszkaniowego zasobu 
gminy, jaką stanowią lokale socjalne, na 
rzecz określenia w to miejsce nowej ka-
tegorii „umów najmu socjalnego lokali 

mieszkalnych”, jest umożliwienie gminom 
ubiegania się o uzyskanie finansowego 
wsparcia z Funduszu Dopłat BGK na bu-
dowę lokali komunalnych bez dotychcza-
sowego warunku wydzielenia z mieszka-
niowego zasobu gminy odpowiedniego 
zasobu lokali socjalnych. Jednocześnie 
zlikwidowano możliwość ubiegania się 
o dofinansowanie budowy samych lokali 
socjalnych. Rozwiązanie takie pozwoli na 
większą elastyczność prowadzenia lokalnej 
polityki mieszkaniowej przez gminy.

Gmina może także swobodnie 
przeznaczać lokale wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy na wy-
konywanie innych zadań realizowanych 
na zasadach przewidzianych w Ustawie 
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. DzU z 2017 r. poz. 1769) oraz Usta-
wie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(t.j. DzU z 2018 r. poz. 998).

Rozszerzono też o spółki gminne 
grupę podmiotów, z którymi gmina 
będzie mogła podjąć współpracę w ra-
mach inwestycji realizowanych z dopłatą 
z Funduszu Dopłat. Mieszkaniowy zasób 
gminy to lokale służące do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiące 
własność gminy lub jednoosobowych 
spółek gminy, którym gmina powierzyła 
realizację zadania własnego w zakresie 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 
Z zakresu mieszkaniowego zasobu gmi-
ny wykluczone są Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego, gdyż spółki te 
nie tworzą gminnego zasobu mieszka-
niowego, ale gminy mogą mieć udział 
w inwestycjach realizowanych przez 
TBS polegających na budowie lokali, 
które będą wynajmowane na zasadach 
określonych dla mieszkaniowego zasobu 
gminy, bez zgody TBS. Gminy mogą 
ubiegać się o wsparcie z Funduszu Dopłat 
na udział w takich inwestycjach.
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Zajmowanie lokalu bez tytułu 
prawnego i odszkodowania

Sąd może orzec o uprawnieniu do zawar-
cia umowy najmu socjalnego lokalu wo-
bec osoby, która dokonała zajęcia lokalu 
bez tytułu prawnego, jeżeli przyznanie 
tego uprawnienia byłoby w świetle zasad 
współżycia społecznego szczególnie 
usprawiedliwione. Osoby zajmujące 
lokal bez tytułu prawnego są obowią-
zane do dnia opróżnienia lokalu co mie-
siąc uiszczać odszkodowanie (art. 18).  
Odpowiada ono wysokości czynszu, jaki 
właściciel mógłby otrzymać z tytułu 
najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie 
pokrywa poniesionych strat, właściciel 
może żądać od osoby zajmującej ten 
lokal odszkodowania uzupełniającego.

Osoby uprawnione do lokalu za-
miennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzy-
maniu wykonania opróżnienia lokalu 
do czasu dostarczenia im takiego lokalu, 
uiszczają odszkodowanie w wysokości 
czynszu albo innych opłat za używanie 
lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, 
gdyby stosunek prawny nie wygasł. 

Osoby uprawnione do zawarcia umo-
wy najmu socjalnego lokalu, jeżeli sąd 
orzekł o wstrzymaniu wykonania opróż-
nienia lokalu do czasu dostarczenia im 
takiego lokalu, uiszczają odszkodowanie 
w wysokości czynszu albo innych opłat 
za używanie lokalu, jakie byłyby obowią-
zane opłacać za zajmowany lokal, gdyby 
lokal ten wchodził w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy, na podstawie umowy 
najmu socjalnego lokalu. Obowiązek 
pokrycia właścicielowi różnicy między 
należną mu wysokością odszkodowania 
a wysokością odszkodowania uiszczane-
go przez byłego lokatora ciąży na gminie.

Jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia 
umowy najmu socjalnego lokalu na mocy 
wyroku gmina nie dostarczyła lokalu, 
właścicielowi przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze do gminy na podstawie 
art. 417 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (DzU z 2018 r. poz. 1025).

Zarządzanie zasobem

W ramach zarządzania mieszkaniowym 
zasobem gminy rada gminy uchwala 
(art. 21) wieloletnie programy gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem 

gminy i zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy.

Zasady wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy powinny określać w szczegól-
ności:
1. wysokość dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającą oddanie 
w najem lub podnajem lokalu na czas 
nieoznaczony i najem socjalny lokalu 
oraz wysokość dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającą stosowanie 
obniżek czynszu,
2. warunki zamieszkiwania kwalifi-
kujące wnioskodawcę do ich poprawy,
3. kryteria wyboru osób, którym przy-
sługuje pierwszeństwo zawarcia umo-
wy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
i umowy najmu socjalnego lokalu,

4. warunki dokonywania zamiany loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy 
najemcami lokali należących do tego 
zasobu a osobami zajmującymi lokale 
w innych zasobach,
5. tryb rozpatrywania i załatwiania 
wniosków o najem lokali zawierany 
na czas nieoznaczony i najem socjalny 
lokali oraz sposób poddania tych spraw 
kontroli społecznej,
6. zasady postępowania w stosunku do 
osób, które pozostały w lokalu opusz-
czonym przez najemcę lub w lokalu, 
w którego najem nie wstąpiły po śmierci 
najemcy,
a) warunki, jakie musi spełniać lokal 
wskazywany dla osób niepełnospraw-
nych, z uwzględnieniem rzeczywistych 
potrzeb wynikających z rodzaju niepeł-
nosprawności,
b) zasady przeznaczania lokali na reali-
zację zadań z zakresu pomocy społecznej 
oraz w systemie wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej.

Rada gminy może też w uchwale 
określić odmienne kryteria oddawania 
w najem lokali większych niż 80 m2. 
Kryteria te stosuje się, jeżeli lokalu nie 
można wynająć w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych osób ocze-
kujących na lokal z mieszkaniowego 
zasobu gminy.

W przypadku, gdy powierzchnia lo-
kalu przekracza w przeliczeniu na liczbę 
członków gospodarstwa domowego  
(art. 21 ust. 4a-4c) 50 m2 dla jednej osoby 
i 25 m2 dla każdej kolejnej osoby, wy-
najmujący może wypowiedzieć umowę 
najmu z zachowaniem sześciomiesięcz-
nego terminu wypowiedzenia na koniec 
miesiąca kalendarzowego, pod warun-
kiem jednoczesnego przedstawienia 
pisemnej oferty zawarcia umowy najmu 
innego lokalu, spełniającego wymagania 

co najmniej takie same, jakie powinien 
spełniać lokal zamienny.

Gmina może określić w wieloletnim 
programie gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy termin wy-
powiedzenia umowy najmu dłuższy niż 
sześć miesięcy. Koszty przeprowadzki do 
zaoferowanego lokalu pokrywa gmina. 
W przypadku najemcy, który ukończył 
75. rok życia, przepisów powyższych nie 
stosuje się, chyba że wyrazi on zgodę na 
zawarcie umowy najmu innego lokalu.

Weryfikacja deklaracji i oświadczeń

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy 
najmu lub podnajmu lokalu i najmu 
socjalnego lokalu wchodzącego w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy składa 
deklarację o wysokości dochodów człon-
ków gospodarstwa domowego w okre-
sie trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie deklaracji oraz oświadczenie 
o stanie majątkowym członków gospo-
darstwa domowego (art. 21b). Deklaracje 

Mieszkaniowy zasób gminy to lokale służące  
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące 
własność gminy lub jednoosobowych spółek gminy, 
którym gmina powierzyła realizację zadania własnego 
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 
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i oświadczenia członków gospodarstwa 
domowego składa się zgodnie ze wzo- 
rami określonymi w przepisach doty-
czących dodatków mieszkaniowych.

Na żądanie gminy najemca lub osoba 
ubiegająca się o zawarcie umowy najmu 
lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego 
lokalu wchodzącego w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy są obowiązani do zło-
żenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu 
prawnego do innego lokalu położonego 
w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Deklaracje i oświadczenia składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
W deklaracji i oświadczeniach zamiesz-
cza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.

Gmina odmawia zawarcia umowy 
najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjal-
nego lokalu w przypadku niezłożenia de-
klaracji o wysokości dochodów członków 
gospodarstwa domowego, oświadczenia 
o stanie majątkowym członków gospodar-
stwa domowego, oświadczenia o nieposia-
daniu tytułu prawnego do innego lokalu 
położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości lub jeżeli występuje rażąca 
dysproporcja między niskimi dochoda-
mi wskazanymi w złożonej deklaracji 
a wykazanym w oświadczeniu stanem 
majątkowym członków gospodarstwa 
domowego osoby ubiegającej się o zawar-
cie umowy najmu lub podnajmu lokalu 
i najmu socjalnego lokalu.

Weryfikacja kryterium dochodowego

Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, wery-
fikuje spełnianie przez najemców, z wyłą-
czeniem umów najmu socjalnego lokalu 
(zawartych na czas określony), kryte-
rium wysokości dochodu uzasadniającej 
oddanie w najem lub podnajem lokalu  
(art. 21c). Na pisemne żądanie gminy na-
jemca jest obowiązany do złożenia w ter-
minie miesiąca od dnia otrzymania tego 
żądania deklaracji o wysokości dochodów 
członków gospodarstwa domowego – tak 
jak w przypadku ubiegania się o umowę 
najmu. W przypadku niezłożenia ww. de-
klaracji gmina może podwyższyć czynsz 

do kwoty 8% wartości odtworzeniowej 
w skali roku – jest to maksymalna wyso-
kość czynszu, która w żadnym przypadku 
nie może być przekroczona. W przy-
padku złożenia deklaracji po upływie 
terminu za okres niezłożenia deklaracji 
stawka czynszu może być podwyższona  
do ww. 8% wartości odtworzeniowej, 
a od dnia złożenia deklaracji stosuje się 
przeliczenie opisane poniżej.

Jeżeli średni miesięczny dochód 
gospodarstwa domowego najemcy 
w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie deklaracji jest 
wyższy niż dochód określony w uchwale 
rady gminy, uzasadniający zawarcie 
umowy najmu, wysokość czynszu ustala 
się ponownie, wypowiadając pisemnie 
jego dotychczasową wysokość najpóź-
niej na koniec miesiąca kalendarzowego 
z 3-miesięcznym okresem wypowiedze-
nia. Nową wysokość czynszu określa się 
zgodnie ze wzorem:

C = Ck + (D/n - Ldn)

gdzie: 
C – nowa wysokość czynszu,
Ck – wysokość czynszu, jaka obowią-

zywałaby w przypadku, gdyby wyso-
kość dochodu najemcy nie przekraczała 
dochodu określonego w uchwale rady 
gminy,

D – średni miesięczny dochód gospo-
darstwa domowego najemcy w okresie 
trzech miesięcy,

n – liczba osób w gospodarstwie 
domowym najemcy (a w przypadku 
gospodarstwa jednoosobowego war-
tość 1,2),

Ldn – wysokość dochodu przypa-
dająca na członka rodziny najemcy, 
określona w uchwale rady gminy jako 
uzasadniająca oddanie lokalu w najem.

Przykład: jeśli wysokość czynszu 
Ck = 400 zł, średniomiesięczny dochód 
najemcy przypadający na jedną osobę 
D/n = 1600 zł; a Ldn = 1100 zł, to nowa 
wysokość czynszu wyniesie 900 zł.

Instrumenty osłonowe

W przypadku, gdy podwyżka wysokości 
czynszu przekracza 50% dotychczaso-

wej wysokości czynszu, najemca, przez 
pierwsze sześć miesięcy obowiązywania 
podwyżki, wnosi czynsz w wysokości 
odpowiadającej 150% dotychczasowej 
wysokości czynszu. Jeżeli w okresie 
obowiązywania podwyższonego czynszu 
obliczonego na podstawie ww. wzoru 
dochody najemcy ulegną obniżeniu, 
najemca może, nie wcześniej niż po 
upływie sześciu miesięcy od dnia ostat-
niej podwyżki, wystąpić do właściciela 
z wnioskiem o ponowne ustalenie wy-
sokości czynszu stosownie do aktualnie 
osiąganych dochodów. Obniżona wyso-
kość czynszu obowiązuje wówczas od 
początku miesiąca następującego po 
dniu jej ustalenia.

W ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wypowiedzenia wysokości czynszu 
najemca może odmówić na piśmie przy-
jęcia podwyżki ze skutkiem rozwiąza-
nia umowy najmu, z upływem okresu 
wypowiedzenia, albo zakwestionować 
podwyżkę, wnosząc do sądu pozew 
o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna 
albo jest zasadna, lecz w innej wysokości. 
Udowodnienie zasadności podwyżki 
ciąży na właścicielu.

W przypadku odmowy przyjęcia 
podwyżki najemca jest obowiązany 
uiszczać czynsz w dotychczasowej wy-
sokości do rozwiązania umowy najmu. 
W przypadku wniesienia pozwu do sądu 
najemca ma uiszczać czynsz w dotych-
czasowej wysokości do dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia sądu kończącego 
postępowanie w sprawie. W przypadku 
uznania przez sąd podwyżki wysokości 
czynszu za zasadną, choćby w innej 
wysokości niż wynikająca z wypowie-
dzenia, najemca jest obowiązany do 
zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy 
między podwyższonym a dotychcza-
sowym czynszem za okres od upływu 
terminu wypowiedzenia.

dr Henryk Gawroński 

Państwowa wyższa Szkoła Zawodowa 

w Elblągu

Źródło

1. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  

(t.j. DzU z 2018 r. poz. 1234, ze zm.).
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Z  niemal każdej rozmowy z zarządzającymi RI-
POK-ami wynika zaniepokojenie o przyszłość 
i niemożność planowania działań długofalowych. 
Blokuje to plany inwestycyjne, a także często 

bieżącą modernizację. Można zaryzykować tezę, że ochrona 
środowiska, a gospodarka odpadami w szczególności, jest 
liderem zmian. Wszyscy chcą żyć w czystym środowisku, ale 
nie wszyscy chcą ponosić koszty z tym związane. Każdego 
rażą śmieci wyrzucane byle gdzie, ale mało kto ma odwa-
gę, aby zwrócić uwagę śmiecącemu. Każdy chciałby mieć 
wysokiej jakości usługę odbioru jego odpadów i pozbycia 
się ich „byle gdzie”. W ten element gospodarki odpadami 
większość z nas już nie wnika.

Jak wiemy, koszty odbierania odpadów rosną w ostatnim 
okresie czasu drastycznie. Sama usługa odbierania i transportu 
bez zagospodarowania wzrosła w ostatnim okresie nawet 
o 50-100%. Takie są twarde dane z przetargów. Także koszty 
zagospodarowania odpadów rosną. Znamy ich przyczyny: 
rosnąca opłata marszałkowska, koszty płac, koszty energii, 
rosnące koszty zagospodarowania odpadów kalorycznych 
oraz rosnące koszty zagospodarowania folii, opon i wielu 
innych asortymentów. Ponadto na wzrost cen wpływają 
malejące przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, 
zabezpieczenie roszczeń, wymagania w zakresie ppoż. 
i magazynowania oraz nowy monitoring wizyjny, a także 
dostosowanie do wymagań BAT.

W związku z tym rosnące koszty implikują rosnące 
ceny zagospodarowania odpadów. Nastawieni jesteśmy  
na niepewność i niestabilność prawa, a pośpiech przy wdra-
żaniu jego zaleceń już niejeden raz naraził wielu na zbędne 
koszty. Tak było w zakresie rozporządzenia w sprawie MBP, 
a ostatnio w zakresie wdrażania standardów selektywnego 
zbierania odpadów.

Najnowszym tematem jest zmiana ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ostatnią wersją 
projektu, kilka rzeczy zostanie uporządkowane, ale jest 
też kilka elementów rewolucyjnych, budzących niepokój. 
Planowane są zmiana podejścia do regionalizacji, likwidacja 
regionów oraz dopuszczenie transportu odpadów poza granice 
województwa. Polska będzie jednym regionem. W trudnej 
sytuacji znajdą się gminy i przedsiębiorcy, którzy, chcąc 
wypełnić ustawowy obowiązek, podjęli budowę RIPOK-ów, 
biorąc jeszcze nieopatrznie na nie dotację z funduszy UE lub 
ze środków krajowych. Działanie takich instalacji w swo-
bodnym i wolnym systemie stanie pod dużym znakiem 
zapytania. Kto poniesie odpowiedzialność za trwałość tych 
projektów? Drugą systemową zmianą jest zniesienie definicji 
RIPOK-u i utworzenie nowego tworu pod nazwą „instalacja 

R I P O K
Rada 

Środowisko pełne zmian
Ostatnie czasy charakteryzują się permanentnymi zmianami. 
Nie ominęły one także ochrony środowiska.

komunalna” (IK). Taka instalacja nie ma żadnych ograni-
czeń. Ponieważ może być nieskończenie mała, niestraszne 
jej uzyskanie pozwolenia zintegrowanego ani najlepsze 
dostępne techniki (BAT). Pozwolenie zintegrowane jej nie 
będzie dotyczyć, a BAT będzie tylko dla (na) tych większych 
i bardziej naiwnych. Praktycznie każdy mieszkaniec będzie 
mógł wybudować sobie na działce coś, co nazwie instala-
cją komunalną, i będzie mógł przyjmować w niej odpady.  
Pora uruchomić wyobraźnię. Śmieciarka rusza w teren, a po 
pracowitym dniu uruchamiana jest automatyczna internetowa 
aukcja pt. „Gdzie dziś wysypujemy”. Oczywiście, jak przy-
stało na XXI w., aukcja jest optymalizowana pod względem 
kosztów zagospodarowania i odległości. Kierowca jedzie 
więc w odpowiednie miejsce i po sprawie. Możliwy jest 
też drugi scenariusz. Aukcja po optymalizacji parametrów 
wskazuje instalację odległą o 200 km. Tankujemy i jedzie-
my. Przecież ma być tanio. I scenariusz trzeci. Nikt się nie 
zgłasza do „zakupu” naszych cennych surowców wtórnych 
lub odpadów. Co wtedy? Szukamy instalacji zastępczej?  
Ale jak i gdzie? Przecież ich nie ma i wszystkie są dla siebie 
zastępczymi. Jedziemy więc w inne ustronne miejsce w piękne 
okoliczności przyrody.

Ciekawym zagadnieniem będzie także kontrola takiej 
mnogości i autoramentu instalacji komunalnych. Kto to 
wszystko policzy i skontroluje? Inspekcja Ochrony Środo-
wiska została wzmocniona, ale czy przewidziano też taki 
rozwój sytuacji? Przecież do dziś nie wiadomo dokładnie, 
ile jest RIPOK-ów, a jest ich poniżej 200 szt. Kto więc policzy 
te tysiące? Z niepokojem branża oczekiwać będzie na dalszy 
rozwój wypadków.

Z Brukseli dochodzą natomiast informacje, że wzięto 
się za walkę z odpadami. Ustalono targety i priorytety.  
Na pierwszy ogień poszły słomki, patyczki do uszu, pa-
tyczki do baloników oraz naczynia i sztućce jednorazowe. 
Dlaczego zaczęto od tak ważnych elementów w morfologii 
odpadów komunalnych – nie wiadomo. Wieść gminna głosi, 
że to skutek wczasów nad morzem i przeżyć związanych 
z pobytem na plaży.

Nikt nie zainteresował się jednak plagą tacek i woreczków, 
w które pakowane są plastrowane wędliny, drób, ryby i wiele 
innych produktów. Większość z nich zawiera też „pampersy” 
pochłaniające wilgoć. Tymczasem większość tych opakowań, 
wykonanych z PET lub styropianu, jest niesprzedawalna i nie 
nadaje się do recyklingu. Mogą stanowić tylko surowiec do 
produkcji paliwa alternatywnego.

Piotr Szewczyk 

przewodniczący Rady RIPOK
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J uż na pierwszym posiedzeniu Zarządu ZMP w Poznaniu 
5 marca br. wybrano dwóch wiceprezesów Związ-
ku i skarbnika. Zastępcami prezesa Związku zostali 
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (Koalicja Obywatelska) 

i Paweł Osiewała, prezydent Sieradza (Zjednoczona Prawica). 
Stanowisko sekretarza będzie piastował, jak w poprzedniej 
kadencji, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa (Ludow-
cy). Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, zaproponował, aby 
w związku ze zwiększeniem liczby członków Zarządu Związku 
rozszerzyć skład prezydium o czwartego wiceprezesa. Do tego 
jednak potrzebna jest zmiana w Statucie ZMP.

W trakcie posiedzenia Zarządu Związku przedstawiciele 
miast omawiali stan prac nad projektem zmian w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wciąż jest 
wiele uwag szczegółowych z miast, które warto by uwzględnić 
w tej regulacji, gdyż nie zmieniają filozofii całego projektu, 
a jedynie go doprecyzowują czy uzupełniają (m.in. definicja 
altanki śmieciowej czy wliczenie odpadów budowlanych  
do komunalnych mieszanych).

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, zwracał uwagę, 
że projekt będzie rodził pewne problemy w jego mieście 
w kwestii odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, 
ponieważ zmiana niejako „rozmontuje” dotychczas dobrze 
funkcjonujący system. Prezes ZMP podkreślał wyraźnie, 
że proponowane zmiany to jedynie szczegóły, podczas gdy 
cały system jest niewydolny i trzeba wrócić do jego zało-
żeń. W podjętym w styczniu tego roku stanowisku Zarządu 
zaznaczono, że niezbędne jest stworzenie kompleksowego 
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, który 
musi doprowadzić do zwiększenia zainteresowania obywateli 
segregacją, rozwiązania problemu braku segregacji w osiedlach 
budownictwa wielorodzinnego, stworzenia rynku odbiorców 
odzyskiwanych surowców wtórnych oraz wyegzekwowania 
odpowiedzialności producentów różnych towarów i opakowań. 
Uczestnicy procesu legislacyjnego zwracali uwagę, że MŚ nie 
neguje tych poglądów, ale budowa nowego systemu wymaga 
czasu, aby np. zbudować rynek odpadów posegregowanych 
i rzetelnie przeanalizować koszty systemu, a termin przed 
wyborami nie jest realny, aby wprowadzać tak dużą nowelizację.

Członkowie Zarządu ZMP zaopiniowali projekt ustawy 
o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej, przygotowany przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Przedstawiciele miast nie kwestionowali 
samego pomysłu, jednak zaproponowany sposób wdrożenia 
uznali za wadliwy, gdyż może on przynieść więcej szkód niż 

pożytku. Ustawa dotyczy samorządu wojewódzkiego, jednak 
system drogowy jest połączony i pożądana jest jego integracja 
na poziomie regionalnym oraz metropolitalnym. Wątpliwość 
zasadnicza dotyczy tworzenia dodatkowego aktu prawnego 
w sytuacji, gdy istnieje ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym, która jest obecnie nowelizowana i stanowi bar-
dziej kompleksowe podejście do zagadnienia, uwzględniające 
komunikację autobusową i kolej. Samorządowcy podkreślali, 
że projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych może poprzez dopłaty stanowić istotne zagrożenie dla 
istnienia połączeń kolejowych. Konieczna zatem jest integracja 
nowych przepisów z ustawą o publicznym transporcie zbio-
rowym. Zastrzeżenia zgłaszane przez reprezentantów miast 
dotyczyły też braku rozporządzeń, pomocy publicznej, podziału 
kompetencji czy kwestii określenia poziomu rentowności 
poszczególnych linii. Ustalono, że wszystkie zebrane uwagi 
zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury.

Prezydenci i burmistrzowie zasiadający w Zarządzie 
Związku zaopiniowali też projekt ustawy Ministerstwa Cy-
fryzacji o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Regulacja ta rewolucjonizuje dotychczasowe 
podejście do wysyłania i doręczania przesyłek listowych 
podmiotów publicznych i niepublicznych oraz dokumentów 
pomiędzy nimi. Propozycja ta, choć jest oczekiwaną zmianą, 
budzi kontrowersje. Przedstawiciele miast podkreślali, że 
projekt nie tylko jest trudny do wdrażania, ale też spowoduje 
obciążenia finansowe dla samorządów. Wprowadza także 
dodatkową biurokrację i dublowanie się działań. Szczególnie 
niewielkie JST, stosujące obecnie obieg dokumentów w formie 
papierowej i nadające przesyłki w tradycyjny sposób, ponio-
są wielkie koszty. Zobowiązanie operatora pocztowego do 
przekształcenia dokumentów elektronicznych w papierowe, 
i odwrotnie, może doprowadzić do znacznego podniesienia cen 
usług pocztowych, których koszty poniosą klienci. Powodzenie 
wprowadzania w życie tej ustawy zależy od przygotowania 
technicznego Poczty Polskiej. Problem w tym, że istnieją po-
ważne wątpliwości co do jakości, terminowości świadczonych 
usług i wydajności tego operatora.

W poczet miast członkowskich Zarząd przyjął: Różan, Sztum, 
Jawor, Myślibórz i Tarnowskie Góry. Obecnie do ZMP należy  
310 miast. Na posiedzeniu w Gliwicach wybrano też przed-
stawicieli Związku do instytucji krajowych i zagranicznych.

Joanna Proniewicz 

rzecznik prasowy Związku Miast Polskich

System gospodarki 
odpadami do zmiany
Podczas posiedzenia w Gliwicach 6 kwietnia 2019 r. członkowie Zarządu wybrali Jacka Majchrowskiego, 
prezydenta Krakowa, na trzeciego wiceprezesa ZMP oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, na skarbnika.
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R ok 2004 był rokiem przełomowym. Wówczas dokonał 
się akces Polski do Unii Europejskiej i cały proces 
wdrażania zmian, procedur dostosowujących nasz 
kraj do wymagań unijnych. Wówczas też zakiełkowa-

ła myśl powołania do życia związku będącego wiarygodnym 
i rzetelnym reprezentantem polskich przedsiębiorców i pra-
codawców zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką 
odpadami. Polski rynek niewątpliwe potrzebował organiza-
cji, która w świetle zachodzących przemian i transformacji 
wzmocni i scali branżę.

Z annałów historii

Pierwotna nazwa związku brzmiała Związek Pracodawców 
Zakładów Higieny Komunalnej i Gospodarki Odpadami.  
13 maja 2004 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze zało-
życielskie zebranie o zasięgu ogólnopolskim, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele aż 23 firm branżowych. Szeroki 
wachlarz oferowanych usług obejmował: zbiórkę odpadów 
komunalnych, przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie, 
odzysk i recykling, a ponadto usługi porządkowe i związane 
z oczyszczaniem miast. Aspiracją założycieli było stworzenie 
organizacji posiadającej osobowość prawną w celu ochrony 
praw i interesów zrzeszonych członków wobec związków 
zawodowych pracowników oraz organów administracji 
państwowej i samorządowej. Podczas majowego spotkania 
w 2004 r. uchwalony został Statut Związku oraz wybrano 
Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Związku 
został Witold Zińczuk (Trans-Formers Holding), a wiceprze-
wodniczącą Irena Litkowiec-Senderska (Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe AGORA). W Zarządzie zasiedli: Sławomir 
Rudowicz (Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO),  
Andrzej Wojdyła (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
SANIKOM), Stanisław Badowski (TEMPO), Henryk Olszewski 
(S.S.P. UNIVERSITAS) oraz Nicolas Rambaud (ONYX Polska), któ-
rego rok później zastąpił Frédéric Petit. Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej został Tadeusz Zych (SanTa EKO Tadeusz Zych 
Izabela Rutkowska), a jej członkami Adam Kamiński (PHK Trans- 
-Formers Tarnów) i Sławomir Gawrzoł (HYDROTRUCK).

Priorytety ZPGO

Od samego początku Związek postawił sobie za cel działania 
informacyjno-marketingowe, budujące świadomość lokal-
nych społeczności oraz wspierające wszelkie ogólnopolskie 
inicjatywy zrzeszonych przedsiębiorców. Nieustanny roz-
wój, kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku 

firm, spotkania z decydentami politycznymi, czynny udział 
w pracach parlamentarnych, a także nawiązywanie współ-
pracy z organizacjami partnerskimi – to tylko niektóre formy 
działalności ZPGO. W miarę upływu czasu zwiększył się zasięg 
kooperacji z organizacjami reprezentującymi różne grupy spo-
łeczne, z partnerskimi izbami i stowarzyszeniami działającymi 
w branży gospodarki odpadami. Wdrożono również projekty 
regionalne realizowane przy pomocy lokalnych samorządów, 
a cykl szkoleń i wyjazdów studyjnych (targi IFAT, WASTE EXPO) 
był doskonałym dopełnieniem, motywującym do dalszych 
prac. Związek w latach 2005-2009 organizował konferencje 
merytoryczne, które ze względu na współpracę z innymi 
podmiotami (takimi jak Międzynarodowe Targi Poznańskie 
czy Envirotech) gromadziły wielu odbiorców i kontrahentów. 
Nawiązano też współpracę z polskimi organizatorami targów 
branżowych (POLEKO w Poznaniu, EKOTECH w Kielcach).  
ZPGO, promując swój pozytywny wizerunek, sprawował 
patronaty honorowe nad licznymi szkoleniami, panelami 
dyskusyjnymi i konferencjami zgodnymi z misją Związku.

Newralgiczne daty

5 lipca 2004 r. Związek przystąpił do Konfederacji Praco-
dawców Polskich, najstarszej i największej ogólnopolskiej 
organizacji pracodawców. W 2005 r. aktywnie włączył się 
w dialog prowadzony między Komisją Europejską a repre-
zentacją pracodawców wykonujących usługi publiczne, 
współpracując z Europejską Organizacją Pracodawców Usług 
Publicznych (CEEP). Od 16 marca 2016 r. ZPGO jest członkiem 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który 10 grudnia 
2018 r. został powołany w skład Rady Dialogu Społecznego. 
W listopadzie 2018 r. Związek został powołany w skład Rady 
Przedsiębiorców, działającej przy Urzędzie Rzecznika MŚP.

5 października 2004 r. we Wrocławiu odbyło się I nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców 
Zakładów Higieny Komunalnej i Gospodarki Odpadami. 
Wówczas postanowiono zmodyfikować nazwę i pozostawić 
ją w aktualnie znanej formie. Rozporządzenie Sądu przypie-
czętowało skrócone nazewnictwo Związku i przeniesienie 
siedziby do Warszawy – na Al. Jerozolimskie 87. W 2005 r. 
siedzibą Związku została ul. Mokotowska 49, w roku 2011 
Al. Wilanowska 89, a od 2016 r. do chwili obecnej siedzibą są 
Al. Jerozolimskie 53.

W 2007 r. utworzona została Rada Programowa ZPGO, 
na czele której stanął Witold Zińczuk. Rada powołana została 
jako organ o charakterze doradczym i odpowiedzialnym  
za kształtowanie strategii merytorycznej Związku oraz 

Jubileusz ZPGO
W maju br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami obchodzi jubileusz 15-lecia. Co się udało? 
Jaki odniesiono sukces? Każde urodziny motywują do podsumowań i analizy działalności, a plany 
i założenia na przyszłość otwierają kolejny etap funkcjonowania ZPGO.
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opracowywanie stanowisk i opinii. Powołanie Rady miało na 
celu usprawnienie działań organizacji, zwiększenie zakresu 
konsultacji oraz umożliwienie jeszcze lepszego reprezento-
wania członków Związku. W 2009 r. przewodniczącą ZPGO 
została Irena Litkowiec-Senderska, a wiceprzewodniczącym –  
Sławomir Rudowicz.

Rok 2016 był dla ZPGO burzliwy i niepewny. Upłynął 
w gorącej atmosferze związanej z procesem legislacyjnym 
dotyczącym wyłączeń w trybie in house. Próby usunięcia 
polskich przedsiębiorców z rynku wywołały falę ogól-
nopolskiego wzburzenia. Zorganizowano protest branży 
gospodarki odpadami – 30 marca 2016 r. – oraz powołano 
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny działający przy ZPGO. 
W tym niezwykle trudnym i kontrowersyjnym czasie przy-
stąpiono również do wyboru nowych członków Zarządu. 
Przewodniczącym ZPGO został wówczas Sławomir Rudowicz, 
zaś członkami Zarządu Monika Byśkiniewicz (BYŚ Wojciech 
Byśkiniewicz), Irena Litkowiec-Senderska (Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe AGORA), Wojciech Muś (SEGO), Jacek 
Fifielski (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Corimp), Leszek 
Zagórski (P.P.H.U LEKARO Jolanta Zagórska), Anna Turguła 
(EKO-TOM Turguła), Andrzej Bakun (Zakład Oczyszczania 
Terenu BAKUN) i Dominik Marczyk (Usługi Komunalne 
BŁYSK). Związek uczynił wiele, by nie dopuścić do wpro-

wadzenia proponowanych przez rząd zmian w przepisach 
Prawa zamówień publicznych.

Szerokie spektrum działalności

Związek zrzesza obecnie 64 członków, wśród których są 
pracodawcy reprezentujący rozmaite formy prawne, takie jak 
działalność gospodarcza osób fizycznych, zakłady budżetowe, 
spółki osobowe, spółki prawa handlowego oraz producenci 
sprzętu komunalnego. Aktualnie ZPGO podejmuje zagadnie-
nia dotyczące dostępu do rynku odbioru i zagospodarowania 
odpadów dla przedsiębiorców prywatnych. Popiera także 
wdrażanie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
wprowadzenie dopłat do systemu zbiórki, odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych w Polsce przez producentów 
wprowadzających takie opakowania na rynek.

Przed ZPGO kolejny etap działalności. Zapewne niełatwy 
i bardzo pracowity. Kierując się dewizą „Razem możemy wię-
cej”, serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i organizacje do 
wstąpienia w szeregi ZPGO – organizacji aktywnie wspierającej 
rozwój przedsiębiorczości w sektorze gospodarki odpadami.

Sławomir Rudowicz 

przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

REKLAMA

ul. Osadnicza 2  65-785 Zielona Góra
tel. kom. +48 609 51 51 76  tel. +48 68 326 47 56  fax +48 68 326 43 78
e-mail: falubaz@falubaz.com.pl    

Producent kompletnych linii sortowniczych 
do odpadów komunalnych

 

• sita bębnowe do odpadów zmieszanych
• specjalistyczne przenośniki ślizgowe, rolkowe, łańcuchowe i inne

• systemy sterowania
• kompletacja urządzeń i doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych

 

 www.falubaz.com.pl
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finansowania systemu gospodarki odpadami opartego  
na obciążeniu mieszkańców w ramach pobieranych od 
nich opłat.

Do naszego systemu należy wprowadzić realne party-
cypowanie w kosztach gospodarki odpadami przemysłu, 
wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach, tak 
by były one także bodźcem dla projektowania opakowań 
w sposób ułatwiający recykling. 

Wkład przemysłu w finansowanie systemu jest dzisiaj 
minimalny i wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Z sza-
cunków wynika, że wprowadzenie opłat produktowych  
na wzór tych stosowanych w innych krajach Europy pozwo-
liłoby na dofinansowanie całego systemu kwotą w wysokości 
ok. 2 mld zł rocznie. 

Częstym argumentem przeciwników tego rozwiąza-
nia jest to, że koszty te zostałyby przerzucone na klien-
tów. Warto jednak zaznaczyć, że byłyby one niewielkie 
(ok. 1 grosz na każdej plastikowej butelce) oraz że ponosiliby 
je tylko ci konsumenci, którzy kupili produkty w opakowa-
niach, zaś dzisiaj ponoszą je wszyscy mieszkańcy. Obecny 
brak dodatkowego źródła finansowania selektywnej zbiórki 
powoduje wzrost opłat od mieszkańców. 

Bardzo ważnym elementem jest też prawidłowa zbiór-
ka odpadów selektywnie zbieranych u źródła. Dzisiaj nie 
ma popytu np. na plastiki niskiej jakości, wysegregowane 
z odpadów zmieszanych, z uwagi na ich zanieczyszczenia. 
Takie odpady też trzeba gdzieś zagospodarować, a biorąc 
pod uwagę wzrost opłat marszałkowskich za składowanie 
odpadów, jest to działanie nieopłacalne. Nie bez znaczenia 
jest też skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
odpadów z trzech lat do jedynie jednego roku. 

Dlatego wprowadzenie realnej rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta i uruchomienie dodatkowego 
strumienia pieniędzy to w tej chwili najważniejszy po-
stulat branży. 

Wokół ROP

Jednak Anna Sapota, wiceprezes CP Recycling, Grupa 
CANPACK, nie zgodziła się z tezą, że recykling w Polsce 
jest nieopłacalny. 

Zwróciła uwagę na fakt, że może być opłacalny i w Pol-
sce mamy sukcesy w tej dziedzinie, np. od lat bardzo dobrze 
zagospodarowywane są odpady puszek aluminiowych, 

N iestety, liczne apele KIGO do Ministerstwa Środo-
wiska, innych resortów, a także do prezesa Rady 
Ministrów nie przyniosły konkretnych działań, 
o które od lat tak usilnie apelujemy.

Dyskusja w redakcji INFOR-a

Zainteresowane tematyką odpadową media również włączyły 
się w dyskusję nad rozwiązaniem problemów branży, czego 
wynikiem była zorganizowana przez spółkę INFOR BIZNES – 
wydawcę „Dziennika Gazety Prawnej” – debata pt. „Segregacja 
na 5-tkę”, która odbyła się w redakcji INFOR-a 26 marca br. 
Udział w niej wzięli prezydenci i burmistrzowie miast, grono 
ekspertów, a także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska. Naszą Izbę reprezentował Jerzy 
Zając, członek Zarządu KIGO. 

Obecni samorządowcy apelowali o stabilność regulacji 
prawnych i pozostawienie większej swobody gminom w or-
ganizacji systemów gospodarki odpadami na ich terenie, pro-
sząc także Ministerstwo Środowiska o organizację kampanii 
edukacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym.

Jak wynika z wypowiedzi Sławomira Mazurka, Minister-
stwo popiera samodzielne decyzje samorządów co do tego, 
jaki model gospodarki odpadami chcą zastosować na swoim 
terenie – czy mają go realizować przez własne spółki komunal-
ne, czy przez firmy prywatne, gdyż obie te formy sprawdzają 
się w wielu gminach. Należy też przeanalizować, jakiego typu 
instalacji brakuje na rynku. Dziś ważne jest działanie zgodne 
z unijną hierarchią postępowania z odpadami i powinniśmy 
myśleć o gospodarce o obiegu zamkniętym, nie skupiając 
się na unieszkodliwianiu odpadów, ale na zapobieganiu ich 
powstawania i ponownym użyciu. Ministerstwo zauważa, 
że potrzebny jest też współudział innych uczestników rynku, 
m.in. poprzez wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta. Jednakże, zdaniem Sławomira Mazurka, musi-
my wypracować własny system w oparciu o dane rynkowe 
oraz dane na temat ilości, rodzaju oraz morfologii odpadów 
w Polsce, gdyż rozwiązania przyjęte w innych krajach mogą 
nie odpowiadać warunkom krajowym. 

Głos KIGO w dyskusji

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Zarządu KIGO, Jerzy 
Zając, stwierdził, że problemem w Polsce jest założenie 

Fala podwyżek w gospodarce 
odpadami jest faktem 
Przedsiębiorcy gospodarki odpadami czekają w niepewności na działania Ministerstwa Środowiska, 
które pomogłyby uregulować rynek i wstrzymać wzrost cen. Chyba nie będzie przesady w stwierdzeniu, 
że kumulacja problemów w naszej branży jest w tej chwili ogromna.
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Serdecznie zapraszamy członków KIGO oraz wszystkich 
przedstawicieli spółek komunalnych sektora samorzą-
dowego do udziału w Konferencji KIGO pt. „Gospodarka 
cyrkulacyjna, wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych 
i samorządów”, która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 
2019 r.  w Hotelu „Słoneczny-Zdrój” w Busku-Zdroju.

W dniu 14 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze KIGO.

Więcej informacji w Biurze KIGO i na stronie  
www.kigo.pl.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

które są odzyskiwane w 80%. I choć nie każdy surowiec 
będzie można zagospodarować równie łatwo, to należy 
próbować. 

Trzeba możliwie jak najszybciej objąć rozszerzoną 
odpowiedzialnością producenta odpady opakowaniowe, 
gdyż stanowią one jedną z największych części strumie-
nia produkowanych odpadów. Reprezentując organizację 
odzysku, wskazała, że przemysł bardzo dobrze zdaje sobie 
sprawę z tego, że i polski rynek zostanie objęty regulacjami 
ROP i, wbrew pozorom, firmy są gotowe ponosić dodatkowe 
koszty dopóty, dopóki zasady podziału obciążeń i środków 
z tytułu opłat będą równe i niedyskryminujące. 

Dlatego też powinniśmy jak najszybciej przystąpić 
do prac nad konkretnymi regulacjami. Porządkowanie 
lokalnego rynku odpadowego w gminach nie może zostać 
oddzielone od ROP, gdyż dodatkowe wpływy finansowe 
zmienią obecne systemy. 

W praktyce powinniśmy więc jak najszybciej połączyć 
te zagadnienia i już teraz wysłać sygnał, że zmiany dla 
producentów nastąpią. Wypracowanie kompromisowych 
rozwiązań dla wszystkich uczestników rynku może nie 
być proste. Każda ze stron musi przygotować się do nowej 
rzeczywistości.

Obecna na spotkaniu Julia Patorska, ekspert z Deloitte 
Advisory, zgodziła się z szacunkami dofinansowania syste-
mu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości ok. 2 mld zł  
rocznie, jeśli zostaną wprowadzone opłaty produktowe. 
Są to wstępne wyliczenia. Jej zdaniem, rozszerzona odpo-
wiedzialność producenta jest kluczowym i brakującym dziś 
elementem systemu, jednak do jego budowy będą potrzebne 
bardzo dokładne dane o rynku. 

Stworzenie systemu ROP będzie wymagało odpowiedzi 
na trudne pytania: jak system ma wyglądać, jak wysokie 
mają być opłaty i jak będzie wyglądała dystrybucja środków. 

Podsumowanie Ministerstwa

Sławomir Mazurek, podsumowując dyskusję, zwrócił uwagę 
na fakt, że prace nad ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach wciąż trwają. Obecnie musimy szczególną 
wagę przywiązywać do selektywnej zbiórki, aby uchronić 
gminy przed sankcjami związanymi z nieosiągnięciem wyma-
ganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. W ocenie 
Ministerstwa korzystne zmiany przyniesie uwolnienie rynku 
RIPOK-ów, zaś gminy powinny korzystać z możliwości dofi-
nansowania systemu ze środków pozyskanych ze sprzedaży 
surowców. Ministerstwo nie wyklucza różnych rozwiązań 
przy budowie systemu rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta, biorąc pod uwagę również system kaucyjny. 
Ostateczna decyzja będzie oparta na realnych kosztach 
przetwarzania odpadów, w czym z pewnością pomoże pełna 
funkcjonalność Bazy danych o odpadach. 

Tomasz Uciński 

prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

REKLAMA
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R zecz jasna, w wydarzeniu uczestniczyli również 
zainteresowani tematyką ekonomii cyrkularnej, 
czyli przedstawiciele zarówno organizacji pozarzą-
dowych, jak i przedsiębiorców w różnym zakresie 

funkcjonujących w obszarze ochrony środowiska, recyklingu 
i zagospodarowania odpadów, m.in. przedstawiciel PIGO.

Różne ścieżki do tego samego celu

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbio-
rem, zarówno w organach UE, jak i w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Debata prowadzona była w oparciu  
o tzw. Chatham House Rule, tj. zasadę, zgodnie z którą uczestni-
cy mogą pozwolić sobie na szczerość z zachowaniem poufności 
autorstwa wypowiadanych opinii względem osób, które nie 
uczestniczyły w wydarzeniu. Taka formuła przyczyniła się do 
wyjątkowo pragmatycznego i efektywnego przedstawienia 
nie tylko problematyki dotyczącej ambitnych celów ekonomii 
cyrkularnej, ale również propozycji co do sposobów zrealizowa-
nia tych celów. Jest to bardzo efektywna i obiecująca formuła 
podjęcia trudnej tematyki w sposób niekonfrontacyjny, lecz 
oparty na eksperckiej wymianie doświadczeń.

Raport Komisji Europejskiej, opublikowany we wrześniu 
2018 r. (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/
PL/COM-2018-656-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF), wskazuje, iż  
14 państw członkowskich UE może nie osiągnąć wyznaczonych 
poziomów recyklingu do 2020 r. Warto przy tym zaznaczyć, iż 
przyczyny takiego stanu rzeczy były identyfikowane w spo-
sób dość różny przez poszczególnych uczestników debaty. 
Wśród uczestników dostrzegalny był ogólny konsensus, iż 
wypracowanie efektów w dziedzinie gospodarki recyklingowej 
nie jest możliwe bez posiadania adekwatnych, nowoczesnych 
instalacji, które będą wypełniać wysokie wymogi technologiczne 
i środowiskowe. I tu w zasadzie konsensus się kończy, bowiem 
przedstawiciele poszczególnych środowisk i krajów różnili się 
w ocenie, jakie instalacje niezbędne są jako cele inwestycyjne 
w kolejnych latach. Wskazywano, iż gospodarka UE postrzegana 
jako całość powinna uwzględniać możliwość przemieszczania 
odpadów w celu np. dokonania ich adekwatnego zagospodarowa-
nia – przetworzenia, np. w formie termicznej. W tym kontekście 
podejmowanie decyzji o budowie np. dużych instalacji w nowych 
państwach członkowskich wymagałoby analizy podaży odpadów 
w skali całej UE, a nie tylko jednego państwa członkowskiego. 
Z drugiej jednak strony sens ekonomii cyrkularnej powinien 

być postrzegany jako efektywne zagospodarowanie odpadów  
na wczesnym etapie w procesach przetwarzania mechanicznego 
i biologicznego.

Brak odpowiednich zachęt dla recyklingu

Istotna jest konkluzja, iż ani krajowe, ani unijne przepisy nie 
wprowadzają odpowiednich zachęt, w tym ekonomicznych, które 
umożliwiłyby zmniejszenie luki cenowej pomiędzy towarami pro-
dukowanymi w oparciu o surowce recyklingowe oraz towarami 
wytworzonymi z surowców pierwotnych. W niektórych krajach 
podejmowane są starania o szersze wykorzystanie surowców 
recyklingowych, np. poprzez elektroniczne platformy umożli-
wiające zaoferowanie poszczególnych frakcji surowcowych dla 
producentów. Innym rozwiązaniem jest wprowadzanie elementów 
oceny ofert w postępowaniach przetargowych, z uwzględnieniem 
zastosowania surowców recyklingowych. Wydaje się jednak, iż bez 
całościowej, spójnej koncepcji, w szczególności uwzględniającej 
aspekty ekonomiczne, trudno będzie upowszechnić zwyczaje 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazano, iż konieczne jest 
wypracowanie skutecznego i niedrogiego rozwiązania dla całego 
łańcucha recyklingu, ale również dla pozostałości po recyklin-
gu i odpadów, które nie mogą być poddane takim procesom. 
Kluczową rolę w tematyce ekonomii cyrkularnej odgrywa 
świadomość społeczna i systematyka odpadowa. Pomimo 
wprowadzanych zmian w krajach Europy Centralnej w dalszym 
ciągu dostrzegana jest przepaść w jakości segregacji odpadów 
u źródła. Przykładowo w Niemczech trudno wyobrazić sobie 
mieszkańca domu wielorodzinnego (nie mówiąc o właścicielu 
domu jednorodzinnego), który do pojemnika na zmieszane 
odpady wyrzuca np. makulaturę lub butelki po napojach.  
Jak jest w naszym otoczeniu, każdy może ocenić sam.

Konkluzja, jaka się pojawiła w trakcie żywej dyskusji, 
wskazuje, iż rozwiązaniem tego problemu nie powinien być 
wcale system kar albo coraz bardziej postępujących kontroli 
(monitoring, lotne „inspekcje” itd.), ale po prostu powiązanie 
ciężaru dla naszej kieszeni z konkretnymi efektami. Wśród 
wszystkich uczestników debaty dostrzegana jest duża deter-
minacja do wprowadzania postulatów ekonomii cyrkularnej, 
a w szczególności do wyciągania wniosków z opublikowanego 
raportu Komisji Europejskiej.

dr Jakub Pawelec 

przewodniczący Komisji Prawnej Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Droga do osiągnięcia  
celów recyklingowych
Pod takim tytułem 9 kwietnia 2019 r. zorganizowana została w Brukseli debata z udziałem przedstawicieli 
Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz kilkudziesięciu przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych.
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M inisterstwo Środowiska wskazuje, że zniesienie 
regionalizacji ma służyć zwiększeniu konkuren-
cyjności i amortyzować koszty opłaty śmiecio-
wej. Liberalizacja przepisów ma też umożliwić 

gminom swobodniejszy wybór (z założenia tańszej) instalacji, 
ale również – o czym nie można zapominać – dać instalacjom 
możliwość operowania na terenach gmin położonych blisko 
nich, ale w sąsiednim województwie.

Warto konkurować? 

Właśnie dlatego, jak twierdzi Robert Nielaba, prezes Zakładu 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, odpowiedź na pytanie, czy 
zniesienie regionalizacji jest dobre, czy złe, zależy głównie od 
tego, gdzie dana instalacja jest położona. ZGK „Bolesław” ma 
tu sporo szczęścia, bo Zakład zlokalizowany jest w wojewódz-
twie małopolskim, ale na granicy z województwem śląskim. 
A to daje mu spore możliwości pozyskania dodatkowych 
rynków. – Co prawda, istnieje również zagrożenie, że insta-
lacje z województwa śląskiego mogą nam częściowo zabrać 
rynek, ale właśnie ze względu na nasze położenie wydaje mi 
się, że to raczej to my możemy więcej zyskać – prognozuje 
prezes ZGK „Bolesław”. – W zasadzie część gmin wschodniego 
obszaru województwa śląskiego mogłaby po zmianach stać 
się przedmiotem naszego zainteresowania – zauważa Nielaba. 
Jako przykład podaje jedną z gmin województwa śląskiego, 
położoną raptem 9 km od instalacji. Zgodnie z obowiązują-
cymi dziś przepisami, ZGK „Bolesław” nie może przyjmować 
odpadów komunalnych z tej gminy, choć technicznie mógłby 
to robić bez problemu. 

– Regionalizacja to, mimo wszystko, ograniczanie kon-
kurencji, więc likwidacja regionów jest dla rynku, czyli 
mieszkańców, generalnie dobrym rozwiązaniem – uważa 
Piotr Przygoński, ekspert ds. gospodarki odpadami, prezes 
firmy doradczej w2R+. Dodaje przy tym, że dla regionów, 
w których dziś już działa i rzeczywiście konkuruje ze sobą 
kilka regionalnych instslacji, nie musi to oznaczać wielkich 
zmian. – Jeśli jednak w danym regionie działają jeden czy 
dwa RIPOK-i albo działa więcej RIPOK-ów, które z racji  
np. „podzielonych” poprzez WPGO mocy de facto nie czują 
się zmuszone do walki o rynek, to jest szansa, że zagrożenie 
przejęcia odpadów przez instalację np. z sąsiedniego woje-
wództwa pobudzi chęć konkurowania między instalacjami –  
stwierdza Przygoński.

Większa konkurencja  
to nie zawsze niższe ceny
Zniesienie regionalizacji instalacji i możliwość transportowania odpadów między województwami 
to jedna z najważniejszych zmian zapisanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (u.c.p.g.). Zanim jednak wejdzie w życie, warto zadać pytanie, jakie będą jej konsekwencje.

Jak kalkulować ryzyko i ceny?

Zniesienia regionalizacji nie sposób jednoznacznie ocenić, 
nie wspominając o proponowanym obowiązku rozdzielenia 
przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Może 
on sprawić, że oczekiwane korzyści dla gmin z tytułu zwięk-
szenia konkurencyjności w zakresie przetwarzania odpadów 
nie wystąpią lub wręcz podrożą usługę na skutek wyższych 
kosztów transportu do wybranej instalacji. – Całkowity 
efekt wyboru tańszego RIPOK-u będzie widoczny dopiero 
po wyborze najlepszej z ofert w przetargu na odbiór odpa-
dów. Z drugiej strony, jak najpierw przeprowadzić przetarg  
na odbiór odpadów (z ich dostawą do instalacji), bez wcze-
śniejszego wiążącego wskazania RIPOK-u, do którego miałyby 
trafić? – pyta Piotr Przygoński. 

Uzyskanie porównania cen z różnych regionów będzie 
trudne, bo rodzi się pytanie: kiedy i na ile realnie gmina jest 
w stanie ustalić (i porównać) faktyczne koszty transportu, 
które będzie musiała ponosić po wyborze oferty tańszego 
RIPOK-u, oddalonego o 100 km, z kosztami wystąpującymi przy 
korzystaniu z dużo droższej instalacji, ale oddalonej o 10 km? 

Nieco łatwiej mają tu gminy posiadające własną (lub 
dostępną na ich terenie) infrastrukturę przeładunkową 
odpadów. Gmina może osobno rozpisać przetarg na odbiór 
odpadów z dostawą do stacji przeładunkowej oraz osob-
no na ich przetworzenie wraz z odbiorem z takiej stacji.  
Cena przetworzenia odpadów dla różnych RIPOK-ów będzie 
urealniona o koszt ich dostawy do instalacji, co pozwoli określić 
faktyczny i pełny koszt najlepszej oferty.

Szymon Pewiński

Artykuł powstał we współpracy z Krajowym Forum 
Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Zniesienia regionalizacji nie sposób 
jednoznacznie ocenić, nie wspominając 
o projekcie nowelizacji ustawy o u.c.p.g. 
i obowiązku rozdzielenia przetargów.
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Ciepłownictwo systemowe 
także na poziomie 
powiatów
Likwidacja nieefektywnych i najbardziej trujących indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie odbiorców 
do sieci ciepła systemowego jest jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych ekonomicznie 
mechanizmów działania na rzecz czystego powietrza i ograniczania niskiej emisji.

C iepło systemowe pokrywa aż 42% krajowego 
zapotrzebowania na ciepło. To 15 mln odbiorców  
i 21 tys. km sieci ciepłowniczych. Jego dalszy roz-
wój, oprócz korzyści środowiskowych i ekonomicz-

nych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. 
Będzie też przeciwdziałał zjawisku ubóstwa energetycznego.

Potrzebne inwestycje

W najbliższych latach polskie ciepłownictwo systemowe 
musi zrealizować szereg niezwykle kapitałochłonnych in-
westycji w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania 
instalacji, aby dostosować się do restrykcyjnych wymogów 
unijnych. Konkretnie chodzi tu o sprostanie przepisom  
tzw. dyrektywy IED (dotyczącej emisji przemysłowych), 
aktualnym konkluzjom dotyczącym najlepszych dostęp-
nych technik (tzw. konkluzje BAT) oraz normom emisyjnym 
wynikającym z dyrektywy o średnich źródłach spalania 
(tzw. dyrektywa MCP). Szacunkowe nakłady niezbędne na 
dostosowanie bloku energetycznego do nowych standardów 
wynoszą około 30-40 mln zł dla źródeł poniżej 50 MW, około 
100-150 mln zł dla źródeł do 500 MW oraz 300-600 mln zł 
dla źródeł do 1000 MW. Jednym z podstawowych czynników 
ograniczających możliwość rozwoju systemów ciepłowni-
czych jest to, że przepisy pozwalają na udzielenie pomocy 
publicznej jedynie na modernizację systemów spełniających 
definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego”, w którym 
do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej: 
w 50% energię z OZE lub w 50% ciepło odpadowe bądź w 75% 
ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystujące 
połączenie ww. energii i ciepła. Niestety, prawie 90% sys-
temów ciepłowniczych w Polsce nie spełnia tego warunku. 
Dotyczy to głównie przedsiębiorstw w mniejszych miastach, 
do 100 tys. mieszkańców. W dużych miastach, powyżej  
500 tys. mieszkańców, 100% ciepła jest produkowane w oparciu 
o efektywne systemy. Zatem problem „nieefektywności” oraz 
braku możliwości ubiegania się o pomoc publiczną dotyczy 
głównie ciepłownictwa „powiatowego”.

Przekształcenie nieefektywnego systemu w efektywny 
oraz sprostanie unijnym standardom emisyjnym wymaga 
kapitałochłonnych inwestycji, których realizacja z uwagi 

na słabą kondycję finansową mniejszych przedsiębiorstw 
(zwłaszcza tych komunalnych) bez dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania jest niemalże niemożliwa. 

Pilotażowy program wsparcia

Wybrane przedsiębiorstwa ciepłownicze otrzymały z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
informację oraz zaproszenie do pilotażowego programu 
„Ciepłownictwo Powiatowe”. To instrument wsparcia, który 
wynika z potrzeby dostosowywania się do zaostrzających 
norm emisyjnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu 
na środowisko polskiego sektora ciepłowniczego na szczeblu 
powiatowym. Program kierowany jest do średnich przed-
siębiorstw ciepłowniczych (do 50 MW), w których większo-
ściowym udziałowcem są jednostki komunalne. Warunkiem 
otrzymania wsparcia jest zrealizowanie inwestycji, która 
pozwoli na wcześniejsze dostosowanie się do wymogów UE.

Pilotażowy program wsparcia „Ciepłownictwo Powiatowe” 
skierowany został tylko do 130 przedsiębiorstw o całkowitej 
mocy cieplnej do 50 MW, w których większościowym właści-
cielem są jednostki samorządu lub miasta i w których udział 
prywatnego kapitału nie przekracza 30%.

Program wdrażany będzie do 2025 r. Jego budżet osza-
cowano na 500 mln zł, z czego 300 mln zł będzie niskoopro-
centowanym wsparciem zwrotnym, a 150 mln bezzwrotnym 
finansowaniem (pożyczki umarzane do wysokości 5 mln zł 
oraz dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 50% 
kosztów przy inwestycjach w technologię ORC, pozwalającą 
na wykorzystanie ciepła o niskich parametrach, np. odpado-
wego lub energii geotermalnej). 

Pilotaż „Ciepłownictwo Powiatowe” oferuje wsparcie dla 
przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodli-
wych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców 
pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych 
źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowy 
sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania 
zasobów geotermalnych.

Jacek Szymczak 

prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
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Andrzej Gawłowski

ekspert gospodarki odpadami

wiceprezes Zarządu ACG

S ama ustawa o odpadach to 253 artykuły, zawierające 
bodaj 25 upoważnień do wydania rozporządzeń, 
oznaczające kolejne setki mniej lub bardziej precy-
zyjnych artykułów. Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach to „zaledwie” 14 artykułów, ale podrzęd-
nie złożonych, piętrowych, zawiłych i zawierających dalsze 
upoważnienia do jeszcze bardziej szczegółowych uregulowań. 
Nie mając dostępu do profesjonalnego portalu prawniczego 
(ani sztabu pomocników), zaczynam, na przekór czynionym 
wysiłkom, gubić się w tym gąszczu, pomimo posiadanego 
doświadczenia w pisaniu, czytaniu, analizowaniu i rozumieniu 
tego typu dokumentów.

Tymczasem pojawiają się nowe regulacje, np. rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości sta-
wek zabezpieczenia roszczeń. W przygotowaniu są liczne 
nowe projekty rozporządzeń. Samo przytoczenie ich tytu-
łów wyczerpałoby zapewne limit znaków, w jakim muszę  
się zmieścić.

Nadchodzą też regulacje dotyczące takich kwestii jak 
szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, 
wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów, 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
zaświadczenia potwierdzające recykling oraz zaświadczenia 
potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku czy różne 
wzory dokumentów lub zaświadczeń. Czekamy na regulacje 
o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Nadciąga 
też rewolucja w wojewódzkich planach gospodarki odpada-
mi, mająca znieść granice przewożenia odpadów pomiędzy 
regionami i województwami.

Z pewnością nie ja jeden mam wrażenie, że ta legislacyj-
na nadprodukcja przestała już być strawna dla większości 
adresatów branży – nie tylko z uwagi na konsekwencje 
gospodarcze (zwłaszcza w aspekcie finansowym), ale także 
na coraz trudniejsze nawigowanie w tym gąszczu prze-
pisów. Mają z tym problemy zarówno firmy odbierające 
odpady, jak i regionalne instalacje przetwarzania. Dosto-
sowywanie się do tych zmiennych reguł rynkowych coraz 
trudniej przychodzi podmiotom gospodarczym. Łatwo się 
pogubić, przeszacować potencjalne skutki, ale też zbaga-
telizować ważne przepisy, a w efekcie podjąć niewłaściwe  
decyzje gospodarcze.

Nadmiar zawsze szkodzi
Wbrew Waszym pierwszym skojarzeniom, przedmiotem rozważań nie będzie nadmiar frakcji palnej 
odpadów komunalnych. Rzecz będzie o regulacjach prawnych.

Będące już w obiegu prawnym i projektowane roz-
wiązania nie pozostają bez wpływu także na samorządy, 
odpowiedzialne za budowanie systemu gospodarki odpadami 
i jego realizację na podstawowym poziomie. Chyba nikogo 
nie urażę, stwierdzając, że to właśnie tam najtrudniej jest 
(ze względu na posiadane zasoby) przebrnąć przez wszyst-
kie regulacje, ich zrozumienie i późniejsze przełożenie na 
lokalne regulacje. Co gorsza, z każdym niemal nowym 
rozporządzeniem gminy mają coraz mniej swobody – przy 
zachowaniu określonych prawem standardów – w kształ-
towaniu systemu gospodarki według własnych koncepcji, 
opartych na lokalnych uwarunkowaniach.

Analizując w ostatnim czasie uchwały wielu gmin 
w Polsce, odnoszące się do systemu gospodarki odpadami, 
dostrzegam ogromne zróżnicowanie rozwiązań przyję-
tych w regulaminach utrzymania czystości czy uchwałach 
ustalających szczegółowe sposoby i zakresy świadczenia 
usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych, nawet 
w gminach ze sobą sąsiadujących. Znaczące różnice dotyczą 
wielu szczegółowych kwestii, takich jak częstotliwość odbioru 
odpadów, zakres selektywności gromadzenia odpadów czy 
stawki opłaty, stosowane systemy degresywne w opłatach 
czy też dopłaty do stawek. Jest to przejaw korzystania  
ze swoich uprawnień do kreowania lokalnej polityki 
w zakresie organizowania życia lokalnych społeczności.  
To jest istota, esencja samorządności.

Warto więc może przypomnieć, co stanowi nasza usta-
wa zasadnicza (do której jest 2368 aktów wykonawczych!): 
„Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie za-
strzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych 
władz publicznych” oraz dalej „Gmina wykonuje wszystkie 
zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego”. Nie jestem konsty-
tucjonalistą, więc idąc za treścią samej Konstytucji, „stosuję 
jej przepisy bezpośrednio”, mając nieodparte wrażenie, że 
nadmiar i szczegółowość regulacji prawnych w gospodarce 
odpadami, z czym mamy obecnie do czynienia, przekracza 
już te najważniejsze granice. Swoboda gmin jest nadmiernie 
ograniczana. System staje się sztywnym gorsetem, podczas 
gdy życie jest bardziej złożone niż wyobraźnia nawet najlep-
szego legislatora. Nadmiar regulacji szkodzi.
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WODA I ZIELEŃ  
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Polskie samorządy dysponują sporymi tere-
nami, których właściwe zagospodarowanie 

postrzegane jest jako problem, zadanie. To jednak także olbrzymi 
potencjał i kapitał. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wy-
tycza kierunki rozwojowe. Aktywna rola samorządu jest tu niezbędna.  

To od niej zależy ład przestrzenny oraz potencjalne, ale także faktycz-
ne możliwości gospodarowania mieniem. „Rozwój i Środowisko” to 
wydawnictwo, które powinno służyć włodarzom samorządowym i ich 
podwładnym. Powinno pomagać rozstrzygać istotne problemy prze-
strzenne, społeczne i gospodarcze. Niezmiernie istotne są wskazania 
praktycznych rozwiązań, doświadczeń, które mogą zostać zaadaptowane 
przez innych. Celem jest takie kształtowanie przestrzeni, by podnosić 
jakość życia mieszkańców. „Rozwój i Środowisko” to wspólne przedsię-
wzięcie czterech renomowanych instytucji. Mam nadzieję, że stworzony 
potencjał redakcyjny jest dobrą rekomendacją, że pojawiające się treści 
okażą się dla odbiorców przydatne i wartościowe.

PIOTR TALAGA 
redaktor naczelny 
wydawnictw firmy Abrys

Urbanistyka jest zbyt ważna, żeby pozosta-
wić ją tylko urbanistom, a polityka prze-
strzenna, by pozostała wyłącznie w rękach 

polityków. Kształt naszych miast i wsi coraz częściej nie wynika 
z szeroko zakrojonych planów, a z sumy jednostkowych, pozornie 
niewiele znaczących decyzji różnych uczestników życia w prze-

strzeni: samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców.  Wszyscy 
oni powinni być świadomi wartości zastanego środowiska i umieć 
ocenić szersze konsekwencje swoich działań.  W zakresie społecznej 
odpowiedzialności etycznej każdego uczestnika tej gry leży to, by być 
krytycznym względem własnych dokonań. W obliczu dynamicznego 
postępu wiedzy i technologii należy mieć świadomość, że regulacje 
prawne nie są dostatecznym gwarantem wysokiej jakości przestrzeni.  
Nowe wydawnictwo ma wzmacniać i upowszechniać dorobek urba-
nistyki jako sfery praktycznego działania, aby przez powszechniejsze 
rozpoznanie i poszanowanie wartości przestrzeni jakość życia Polaków 
osiągnęła wyższy niż dotąd poziom.

DR HAB. MACIEJ BORSA 
prof. nadzw. WST, Towarzystwo    
Urbanistów Polskich

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) 
to obowiązująca od 1 marca br. nazwa Krajo-

wego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, który powstał 
1 stycznia 2018 r. z połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu 

Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. IRMiR jest spadkobiercą 
dorobku, a także bogatej tradycji tych instytucji. Prowadzone od wielu 
lat badania i doradcza współpraca z polskimi miastami sprawiają, że 
wiedzę teoretyczną łączymy z praktyką. Najbogatszym źródłem inspi-
racji są dla nas przykłady sprawdzonych rozwiązań wypracowanych 
przez polskie gminy. W „Rozwoju i Środowisku” staramy się pokazać 
najlepsze z dobrych praktyk w rewitalizacji, mieszkalnictwie, planowa-
niu przestrzennym, ochronie zieleni i zarządzaniu nieruchomościami.  
Pokazujemy projekty różnorodne, angażujące lokalne społeczności 
i wyznaczające standardy w nowoczesnym zarządzaniu miastem.

Rozwój polskich miast i planowanie prze-
strzenne to tematy, które mają znaleźć swoje 
miejsce w kwartalniku „Rozwój i Środowisko”. 
Są one szczególnie ważne dla miast, dlatego 

ZMP postanowił włączyć się w proces wydawania przez Abrys tego 
periodyku, a także uczestniczyć w pracach jego Rady Programowej. 
Jestem pewien, że współpraca z wypróbowanymi partnerami, jakimi są 
Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Instytut Rozwoju Miast i Re-

gionów, umożliwi powstawanie artykułów na wysokim poziomie, które 
będą wspierać samorządowców analitycznym podejściem do zagadnień, 
z którymi na co dzień mierzą się w praktyce zarządzania rozwojem miast. 
Nowy kwartalnik to również szansa na pokazanie dobrych rozwiązań, 
które wprowadzają polskie miasta, i ich rozpropagowanie – najlepiej 
głosem ekspertów, których w środowisku samorządów miejskich nie 
brakuje. A promocja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w za-
rządzaniu miastami to kluczowe pola statutowej działalności Związku. 
Mamy świadomość, że ograniczenia w finansowaniu rozwoju, w tym  
ze środków UE, będą mobilizowały włodarzy miast do podejmowania 
działań na temat ograniczania kosztów chaotycznego rozwoju prze-
strzennego, a do tego będą potrzebne inspiracja i wsparcie merytoryczne.

ANDRZEJ PORAWSKI 
dyrektor Biura Związku Miast Polskich

DR ALEKSANDRA  
JADACH-SEPIOŁO 
pełnomocnik dyrektora, Instytut 
Rozwoju Miast  i Regionów
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E Rozwój i Środowisko to nowy kwartalnik wydawany przez firmę Abrys we współpracy  
ze Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast 
i Regionów. Pierwsze wydanie skoncentruje się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną 

i retencjonowaniem wód,  tzw. zabetonowaniem miast oraz zieloną rewitalizacją.
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PRZEZNACZENIE 
TERENU 

A JEGO ZAGOSPODAROWANIE
Wśród propozycji zmian prawnych w systemie gospodarki przestrzennej wymienia się  

m.in. wprowadzenie dwóch kategorii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach 
pierwszej określane byłoby przeznaczenie terenu, a w ramach drugiej – sposoby jego zagospodarowania.

DR MACIEJ J. NOWAK 
radca prawny

P odobne rozwiązania zresztą już w jakimś zakresie w po-
przednich stanach prawnych występowały. W tym miej-
scu nie chodzi o szczegółową analizę nowych propozycji,  

ale zwrócenie uwagi na przedmiotowe rozróżnienie. W obecnie 
obowiązujących przepisach wyodrębnienie przeznaczenia terenu 
i sposobów zagospodarowania terenu wciąż jest niedostatecznie 
precyzyjne.

OBLIGATORYJNE ELEMENTY  
PLANU MIEJSCOWEGO
Jest tak tym bardziej, że przeznaczenie terenu w sensie wiążącym 
z perspektywy całego systemu gospodarki przestrzennej może 
być określone jedynie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. WSA w Białymstoku (wyrok z 20 lutego 2018 r., 
sygn. akt II SA/Bk 872/17, Legalis) wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 
pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1073, ze zm.), w miejscowym 
planie określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych za-
sadach zagospodarowania. Przywołany przepis odczytywać należy 
w związku z art. 4 ust. 1 ustawy, w którym określono podstawowe, 
a zarazem obligatoryjne elementy planu miejscowego, czyli ustalenie 
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu. W świetle przywołanej regulacji są to podstawowe treści, 
które powinny się znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązek określenia w miejscowym planie prze-
znaczenia terenów oznacza konieczność sprecyzowania sposobu 
jego przyszłego zagospodarowania i wykorzystania poprzez takie 
sformułowania, które jednoznacznie wskazują, jaką funkcję ma on 
pełnić. Przeznaczenie terenu musi być określone w planie w sposób 
jednoznaczny, nie może pozostawiać podmiotowi innemu niż 
rada możliwości określenia tego przeznaczenia, gdyż należy to 
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do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy. Podobnie 
wojewoda warmińsko-mazurski podkreśla (PN.4131.64.2015 –  
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskie-
go z 1 kwietnia 2015 r.), że w myśl art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2013 r. poz. 199, ze zm.) w planie miejscowym określa 
się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
jest aktem szczególnym, gdyż zawiera normy planowe, tj. normy 
określające zamierzone do osiągnięcia cele. Pod pojęciem „prze-
znaczenia terenu” należy zatem rozumieć określenie na przyszłość 
celu, któremu ma dany teren służyć. Zapis uchwały, który stanowi 
normę otwartą i umożliwia dowolne kształtowanie przeznaczenia 
terenów, nie wypełnia podstawowych wymogów ustawowych co 
do jednoznacznego przeznaczenia danego terenu. Przepisy zawarte 
w aktach prawa miejscowego, które wspólnie z regulacjami usta-
wowymi stanowią podstawę do dekodowania norm prawnych, 
podlegających konkretyzacji w ramach procesów stosowania prawa, 
a tym samym w konsekwencji do ingerencji w sferę prawną osób 
będących adresatami działań administracji, powinny być redagowane 
w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych.

MIESZANE PRZEZNACZENIE TERENU
Podzielając w pełni wszystkie wskazane uwagi, trzeba jeszcze raz 
kategorycznie podkreślić, co rozumie się w kontekście prawnym 
przez przeznaczenie terenu: określenie celu, któremu tenże teren 
ma służyć. I to określenie dosyć ogólne. Niniejsza czynność po-
winna być powiązana z bardziej programowym etapem planowania 
przestrzennego, wyraźnie odróżnianego od etapu realizacyjnego 
(polegającego na określaniu sposobów zagospodarowania terenu). 
Nie oznacza to jednak, że również na tym etapie nie mogą pojawić 
się sytuacje bardziej problematyczne. Ilustracją powyższego jest 
wyrok WSA we Wrocławiu z 14 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Wr  
243/17, Legalis), gdzie podkreślono, że wykładnia zarówno art. 15  
ust. 2 pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, jak i regulujących szczegółowo 
zakres projektu miejscowego planu przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (odnoszących się do sposobu określania ustaleń 
w projekcie tekstu i rysunku planu miejscowego) wskazuje, iż jest 
dopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego prawa również 

takie określenie w planie miejscowym przeznaczenia terenów, 
które umożliwia realizację na tym samym terenie zadań o różnych 
funkcjach (różnym przeznaczeniu) – pod warunkiem, że wzajemnie 
się one nie wykluczają i nie są ze sobą sprzeczne. Inaczej to więc 
ujmując, można dopuścić stosowanie mieszanego przeznaczenia 
terenu. Podstawą będą tu jednak znów szeroko rozumiane wymogi 
związane z ochroną ładu przestrzennego. W związku z powyższym 
trzeba podkreślić, że przy tzw. mieszaniu różnych funkcji w planie 
miejscowym nie można doprowadzić do sytuacji ich nadmiernego 
zróżnicowania.

JEDNOZNACZNE USTALENIA
Osobna kwestia to precyzja w zakresie określania zarówno 
przeznaczenia, jak i sposobu zagospodarowania terenu. Ustalenia 
wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego muszą by formułowane jednoznacznie i nie mogą budzić 
wątpliwości co do sposobu zagospodarowania danego terenu.  
Nie znaczy to, że ten sam teren nie może mieć w planie zagospoda-
rowania przestrzennego różnego przeznaczenia, gdyż jedna strefa 
może być przeznaczona dla realizacji więcej niż jednej funkcji, 
o ile wzajemnie się one uzupełniają (PN-II.4131.86.2015.JB – 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 9 wrześ- 
nia 2015 r.). W takim kontekście należy rozumieć konieczność 
kategorycznego rozdzielenia w obecnych planach miejscowych 
elementów dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania terenu. 
Najlepszą tego ilustracją jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Opolskiego z 6 sierpnia 2015 r. (IN.VI.743.48.2015.KB, Legalis), gdzie 
wskazano, że w planie miejscowym wyznacza się przeznaczenie 
terenu, który stanowi potencjalny obszar przewidziany pod daną 
działalność. W sytuacji, gdy w uchwale dokonano ustalenia dla 
przeznaczenia uzupełniającego pod rozmieszczenie elementów 
małej architektury, takich jak „krzyż”, „figura”, „kolumbarium”, 
oraz przeznaczenia w części obszaru pod budynek, taki jak „dom 
przedpogrzebowy lub kostnica”, to należy uznać, iż teren jest 
przeznaczony pod obiekt małej architektury lub budynek, co jest 
sprzeczne z wykładnią art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym 
dokonano błędnych ustaleń dla przeznaczenia uzupełniającego 
terenów ze względu na przeznaczenie terenu pod sytuowanie 
obiektów małej architektury, które powinny zostać uwzględnione 
w osobnym paragrafie, ustalającym zasady i warunki sytuowa-
nia obiektów małej architektury zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 9  
ww. ustawy. Tak samo nie można na etapie określania przezna-
czenia doprecyzowywać innych elementów związanych z zago-
spodarowaniem. I w tym kontekście rzeczywiście jest szkodliwe, 
że zarówno przeznaczenie, jak i zagospodarowanie terenu muszą 
być określane w jednym akcie planistycznym. Zasadny wydaje 
się pomysł ich rozdzielenia (czyli ujęcia w różnych aktach plani-
stycznych) i na etapie tworzenia tychże planów odpowiedniego 
doprecyzowania, a na obecnym etapie – jednoznacznego względem 
siebie wyodrębniania w planie.

Trzeba podkreślić, że, oczywiście, proponowane zmiany nie 
rozwiążą wszystkich problemów związanych z systemem gospo-
darki przestrzennej. Powinny jednak choć częściowo zmobilizować 
władze gmin do bardziej racjonalnej, opartej szerzej niż dotąd na 
prowadzonych analizach polityki przestrzennej. ¢

Proponowane zmiany w systemie 
gospodarki przestrzennej powinny 

choć częściowo zmobilizować 
władze gmin do bardziej 

racjonalnej, opartej szerzej niż 
dotąd na prowadzonych analizach 

polityki przestrzennej.
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GOSPODARKA WODNA
W WYMIARZE LOKALNYM

Obserwowane, a zwłaszcza prognozowane zmiany klimatu stanowią bezpośrednie zagrożenie  
dla dostępności i jakości zasobów wodnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera jakość 

systemu zarządzania zasobami wodnymi, a więc sposobami zapewniania w danym miejscu i czasie 
pożądanej ilości wody o odpowiedniej jakości.

TOMASZ MAJDA 
prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, adiunkt Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

W oda występuje powszechnie i jest bardzo potrzebna, 
a na jej obieg mają wpływ praktycznie wszystkie 
elementy występujące i funkcjonujące we wspólnej 

przestrzeni. O jakości systemu gospodarki wodnej świadczyć 
będą współzależności ze wszystkimi systemami: społecznym, 
gospodarczym i przyrodniczym, a więc stopień integracji różnych 
sektorów gospodarki.

BRAK SPÓJNOŚCI
W 2017 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne1, która zre-
formowała strukturę instytucjonalną gospodarki wodnej. Zmiana 
ustawy z 2001 r. była konieczna, ponieważ na skutek kolejnych 
nowelizacji stawała się ona coraz mniej przejrzysta, a pełnego 
wdrożenia wymagała jeszcze Ramowa Dyrektywa Wodna. Obecnie 
art. 1 ustawy Prawo wodne stanowi, że ustawa reguluje gospo-
darowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
czyli zgodnie z oczekiwaniami – równoważy potrzeby wszystkich 

współwystępujących systemów. Artykuł 9 ustawy Prawo wodne, 
opisujący zasady gospodarowania wodami, pokazuje, że cała war-
stwa deklaratywna ustawy jest spójna i realizuje jej deklarowany 
cel. Czy faktycznie cel ten jest realizowany?

Artykuł 10 ustawy Prawo wodne stanowi, że zarządzanie 
zasobami wodnymi jest realizowane przez kilka instrumentów, 
spośród których najbardziej złożonym jest planowanie w gospo-
darowaniu wodami. Zgodnie z art. 316, służy ono programowaniu 
i koordynowaniu działań mających określone w ustawie cele. Zakres 
koordynacji działań między poszczególnymi działami w odniesieniu 
do realizacji celów został szczegółowo wypunktowany, ale, niestety, 
jest to koordynacja wewnątrz gospodarki wodnej.

Tyle zostało z szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju –  
ustawa Prawo wodne próbuje integrować system gospodarowania 
wodami jedynie w ramach sektora gospodarki wodnej. Szeroki zbiór 
dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami (art. 315) 
jest słabo (lub nie jest wcale) powiązany z dokumentami z innych 
sektorów. Zresztą sam zbiór aktów był przedmiotem krytyki Ko-
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misji Europejskiej – zarzuciła ona Polsce zbyt rozbudowany system 
i zleciła opracowanie masterplanów dorzeczy. Polska opracowała 
masterplany jako element dodatkowy. Jak można przeczytać na 
stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie2, 
„MasterPlany miały być dokumentami o strategicznym i nadrzędnym 
znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regio-
nalnych planów i programów sektorowych, w których planowane są 
działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych”, 
a w dodatku miały one charakter inwestycyjny, jednak w żaden 
sposób nie zostały w Polsce powiązane z systemem planowania 
przestrzennego.

OCHRONA PRZED POWODZIĄ
Jedynym punktem wiążącym dokumenty ustawy Prawo wodne 
z dokumentami systemu planowania przestrzennego są obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią. Ustawa nakłada obowiązek 
uzgadniania wszystkich dokumentów systemu planowania prze-
strzennego z Wodami Polskimi dla terenów na obszarach szcze-
gólnego zagrożenia powodzią (niezależnie od ich skali). Obszary 
takie wyznaczono jednak tylko dla mniej więcej 15 tys. km rzek, 
co stanowi niewielki procent cieków generujących zagrożenie 
powodziowe. Nie należy oczekiwać znaczącego zwiększenia 
tego odsetka, ponieważ mapy wymagają regularnej aktualizacji. 
Tymczasem związek między dokumentami systemu planowania 
przestrzennego a gospodarką wodną jest jednokierunkowy. Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie uzgadnia swoich 
dokumentów planistycznych z samorządami, tylko z organami 
administracji rządowej. Dokumenty planowania w gospodarowa-
niu wodami nie konsumują więc ustaleń polityk przestrzennych, 
nie mogą być zatem skuteczne, ponieważ są zawsze reaktywne 
w stosunku do zmian zagospodarowania. Ustawa Prawo wodne 
z 2017 r. próbuje to naprawiać na swój sposób – art. 165 stanowi, 
że ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności przez:
1. kształtowanie zagospodarowania dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych,
2. racjonalne retencjonowanie wód,
3. zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód.

Tymczasem „kształtowanie zagospodarowania” jest kompe-
tencją jednostek samorządu terytorialnego, a nie Wód Polskich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDÓW
Ułomności ustawy Prawo wodne powodują, że odpowiedzialność 
za prowadzenie gospodarki wodnej zgodnej z celami ustawy Prawo 
wodne muszą wziąć w dużej mierze samorządy. Artykuł 1.2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3 stanowi, że 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia 
się m.in.: wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania 
wodami; wymagania ochrony zdrowia (klimat) oraz bezpieczeń-
stwa (powodzie) ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych; 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów 
zaopatrzenia ludności (susza). Wszystkie dokumenty systemu 
planowania przestrzenngo, chociaż wprost odnoszą się jedynie do 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wśród swoich ustaleń 
regulują różne aspekty gospodarki wodnej. Można uznać, że zgodnie 
z obowiązującym prawem ochrona przed powodzią w zasadzie 

musi być realizowana w dokumentach na wszystkich szczeblach 
administracji publicznej (inne aspekty gospodarki wodnej także 
mają największe szanse efektywnej realizacji w ramach polityki 
przestrzennej). Artykuł 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera jednak wyłom od tej zasady: nie można 
odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli 
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. 
Przepis art. 1 ust. 2 (w planowaniu przestrzennym uwzględnia się 
zwłaszcza: wymagania ładu, ochrony środowiska, w tym gospoda-
rowania wodami, potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości 
wody dla ludności, walory krajobrazowe, ochronę dziedzictwa, 
walory ekonomiczne, prawo własności itp.) nie może stanowić 
wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. To samo dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. 
Oznacza to, że decyzje administracyjne zostały praktycznie wyłączone 
z realizacji polityki przestrzennej. Jednocześnie fakt, że ustawa 
Prawo wodne zrezygnowała z powszechnego zakazu zabudowy na 
terenach szczególnego zagrożenia powodzią (pozostawiając jedynie 
możliwość odmowy uzgodnienia w przypadku naruszenia ustaleń 
planów gospodarki wodnej, niemających mocy ustawy), oznacza, 
że za jedyny instrument gwarantujący realizację celów ustawowych 
należy uznać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Mimo swoich braków (m.in. wycinania przez specustawy kolejnych 
kawałków układanki) w obecnym systemie planowania rozwoju 
jest to w dalszym ciągu dokument umożliwiający optymalizację 
rozwiązań najszerszego spektrum problemów. Propozycje sposobu 
wyznaczania obszarów zagrożonych lub generujących ryzyko powo-
dzi, bazującego na powszechnie dostępnych danych, podobnie jak 
sposobu formułowania i zakresu ustaleń planistycznych wiążących 
się z problematyką powodziową, zostały opisane w ekspertyzach 
w ramach Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza 
Wisły Środkowej w 2012 r.4, 5 – nie są więc nowe.

Stwierdzić należy, że niezależnie od oderwania gospodarki 
wodnej, prowadzonej przez organy rządowe, od systemu plano-
wania przestrzennego, prowadzonego przez organy samorządowe, 
zagadnienia gospodarki wodnej, aby były skutecznie regulowane, 
muszą być uwzględniane w lokalnych politykach przestrzennych. ¢
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WODA W KRAJOBRAZIE
BYDGOSZCZY

Poprawa klasy czystości rzeki, aranżowanie w sąsiedztwie rzeki atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
poprawa dostępu do terenów nadrzecznych sprawiły, że rzeka Brda, została przywrócona Bydgoszczy. 

Kolejne wyzwanie to dostosowanie miasta do zmian klimatycznych.

ANNA REMBOWICZ-DZIEKCIOWSKA
dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

B ydgoszcz to miasto położone nad dwiema rzekami: Brdą 
i Wisłą. Dzięki zbudowanemu w XVIII w. Kanałowi Noteckie-
mu w Bydgoszczy łączą się dwie drogi wodne: E-40 i E-70. 

Bydgoszcz była zatem ważnym węzłem wodnym i temu położeniu 
w znacznym stopniu zawdzięczała swój intensywny w XIX w.  
rozwój. Obecnie, chociaż znaczenie transportowe rzek i Kanału 
zmalało niemal do zera, to jednak w układzie urbanistycznym 
cały system wodny: Brda, Wisła i Kanał Bydgoski stanowi główne 
osie – niemal kręgosłup, wzdłuż którego rozwijało się miasto. 
Okres powojenny to czas intensywnie rozwijającego się przemysłu 
i sukcesywnego odwracania się miasta od rzeki. Zamiast przycią-
gać mieszkańców, zaczęła tracić na atrakcyjności pod względem 
zarówno krajobrazowym, jak i klimatycznym. Obniżenie klasy 
czystości rzeki, lokowanie na nabrzeżach przemysłowej zabudowy, 
odcinanie miasta od rzeki substandardową, zapleczową zabudową 
sprawiło, że rzeka Brda, zamiast atutu, stała się barierą dzielącą 
północną i południową część miasta.

PRZYWRACANIE BRDY MIASTU
W 1998 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowana została 
pierwsza koncepcja zwracająca uwagę na potrzebę odwrócenia tego 
negatywnego trendu. Opracowanie „Przywracanie Brdy miastu” 
wskazywało na potrzebę zmiany wizerunku terenów położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie śródmiejskiego odcinka Brdy: zarówno 
nabrzeży, jak i centralnie położonej Wyspy Młyńskiej. Kolejnym opra-
cowaniem był przyjęty uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w 2000 r.  
„Program przywrócenia miastu rzeki Brdy”, który poza poprawą 
czystości rzeki przewidywał kompleksowe działania oraz zmianę 
wizerunku terenów położonych w sąsiedztwie Brdy, obejmując 
obszar całego miasta, dzieląc je na trzy obszary: pierwszy – zin-
tegrowany z naturalnym krajobrazem (północno-zachodni); drugi 
(śródmiejski) – w którym wskazywaliśmy potrzebę lokalizowania 
w sąsiedztwie rzeki prestiżowych przestrzeni publicznych i rekre-
acyjno-sportowego wykorzystanie nabrzeży (odcinek śródmiejski); 
oraz trzeci – w którym rzeka płynie przez tereny przemysłowo-skła-
dowe. Przyjęte programem działania zostały wdrożone, a jednym 
z ich najistotniejszych efektów stały się poprawa klasy czystości 
rzeki oraz całkowita zmiana wizerunku śródmiejskich terenów 
nadrzecznych, zwłaszcza Wyspy Młyńskiej (zdjęcie).

Realizacja trzech kładek ułatwiła dostęp do Wyspy z otaczających ją 
terenów śródmieścia. Odtworzenie „Międzywodzia”, remonty i zmiany 
funkcji istniejących budynków, a także stworzenie nowych, wyłączonych 
z ruchu kołowego, zielonych przestrzeni publicznych sprawiły, że Wyspa 
całkowicie zmieniła swój wizerunek. Realizacja założonych w „Progra-
mie…” zmian funkcjonalnych śródmiejskich terenów nadrzecznych oraz 
sukcesywna realizacja bulwarów sprawiają, że dziś zarówno Wyspa, 
jak i tereny nadrzeczne są ulubionym miejscem wypoczynku dla byd-
goszczan. Wyspa Młyńska była pierwszym, bardzo docenianym przez 
mieszkańców zrewitalizowanym obszarem, na którym wykorzystano 
swoistą interakcję przestrzeni publicznych i wody.

STARE MIASTO

W bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy zlokalizowane jest Stare Mia-
sto, dla którego – zgodnie z uchwałą Sesji Rady Miasta z 2012 r. –  
przyjęto opracowane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
„Kierunki rewitalizacji przestrzeni publicznych”. Uchwalony na 
tej samej Sesji plan miejscowy, wspólnie z ww. „Kierunkami…”, 
wskazywały sposób działania, który należy przyjąć, aby zatrzymać 
degradację i pomimo braku środków niezwłocznie rozpocząć 
rewitalizację samego serca miasta. Chociaż po około dziewięciu 
miesiącach obowiązywania planu miejscowego Wojewódzki 
Sąd Administracyjny stwierdził jego nieważność i wstrzymał 

Opracowanie „Przywracanie Brdy 
miastu” wskazywało na potrzebę 

zmiany wizerunku terenów 
położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie śródmiejskiego 

odcinka Brdy: zarówno nabrzeży, 
jak i centralnie położonej  

Wyspy Młyńskiej.
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jego wykonanie, to jednak w listopadzie 2013 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny przywrócił plan do obiegu prawnego. Roz-
począł się intensywny proces rewitalizacji, którego efekty są 
już dziś widoczne.

STARY FORDON
Silnie związany z rzeką jest również inny cenny kulturowo obszar 
położony nad Wisłą – Stary Fordon. Elementem łączącym oba obszary 
jest właśnie rzeka. Ten szczególny walor Bydgoszczy – dwa położone 
w odległości ok. 14 km stare miasta połączone ze sobą rzeką – to atut,  
który powinien być bardziej wyeksponowany i wykorzystany.

Połączenie ze sobą tych dwóch cennych kulturowo obsza-
rów nadrzecznymi ciągami pieszymi i rowerowymi jest szansą 
na podniesienie atrakcyjności miasta. Dwa główne bieguny 
tej swoistej osi rekreacyjnej: Stare Miasto i Stary Fordon łączą 
zarówno nadrzeczne położenie, jak i kilkusetletnia historia oraz 
zachowane, wymagające ochrony dziedzictwo kulturowe. Mając 
świadomość walorów Starego Fordonu, Miejska Pracownia 
Urbanistyczna zaproponowała kierunki rewitalizacji funkcjo-
nalno-przestrzennej tego obszaru. Opracowanie zawierające 
wytyczne dla funkcjonalnych i przestrzennych przeobrażeń 
Starego Fordonu w listopadzie 2013 r. zostało przyjęte uchwałą 
Rady Miasta Bydgoszczy. W opracowaniu główny nacisk poło-
żony jest na zachowanie, wyremontowanie i wyeksponowanie 
istniejącej staromiejskiej zabudowy, utrzymanie i uzupełnianie 
zachowanych układów urbanistycznych ulic i placów, rekon-
strukcję lub konserwatorskie remonty kamienic, podnoszenie 
standardu zabudowy poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę 
techniczną, wprowadzanie nowych funkcji itd. W tym roku ruszyły 
pierwsze działania inwestycyjne związane z przebudową układu 
komunikacyjnego Starego Fordonu.

NADRZECZNA OŚ REKREACYJNA MIASTA

Poza koniecznością rewitalizacji obu starych miast wskazano też 
potrzebę powiązania ich z innymi położonymi nad rzeką terenami, 
atrakcyjnymi pod względem krajobrazowym, kulturowym, sporto-
wym i rekreacyjnym: Wyszogrodem, Torem Regatowym czy terenami 
rekreacyjnymi nad Kanałem Bydgoskim. Ekologicznym ciągom ko-
munikacyjnym winny towarzyszyć zarówno tereny zagospodarowane 
zielenią, jak i obiekty związane z rekreacją i wypoczynkiem. Dlatego 
też wskazano potrzebę ochrony przed zabudową terenów nadrzecz-
nych, wchodząc czasem w spór z deweloperami chcącymi lokować 
swoje inwestycje zbyt blisko rzeki. Miejska Pracownia Urbanistyczna 
deklaruje potrzebę tworzenia w Bydgoszczy ekologicznego, zielonego, 
opartego na rzece i terenach przybrzeżnych głównego pasa systemu 
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Wdrażanie tej idei wiąże 
się z realizacją obiektów umożliwiających korzystanie z rekreacyjnych 
walorów samej rzeki. Zrealizowano ogólnodostępną „Przystań Byd-
goszcz” i cztery przystanki tramwaju wodnego. W trakcie realizacji są 
kolejne inwestycje: Przystań „LOTTO Bydgostia”, modernizacja toru 
regatowego w Brdyujściu oraz basen „Astoria”, przy którym na obszarze 
ok. 2 ha planowany jest kompleks terenów rekreacyjno-sportowych, 
zawierający m.in. otwarte kąpielisko. Walor nadrzecznej lokalizacji 
zaczynają też dostrzegać indywidualni inwestorzy. Przykładem może 
być Hotel „Słoneczny Młyn”, prywatna przystań przy Porcie Drzewnym, 
czy inne, komercyjne inwestycje uwzględniające zarówno potrzebę 
pozostawiania szerokiego, wolnego od zabudowy pasa nadrzecznego, 
jak i eksponowane od strony rzeki usytuowanie.

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU
Tak jak w trwającym ciągle procesie „odwracania się miasta ku 
rzece” Bydgoszcz była prekursorem działań, które później z po-
wodzeniem były wprowadzane w innych miastach, tak dziś znów 

Wyspa Młyńska z odtworzonym „Międzywodziem”
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należy stanąć przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem jest to 
dostosowanie miasta do zmian klimatycznych, których skutkiem 
są coraz dłuższe okresy suszy i częściej obserwowane zjawisko 
deszczy nawalnych. Woda deszczowa stała się z jednej strony za-
grożeniem powodującym lokalne, okresowe podtopienia związane 
z niewydolnością miejskich systemów odprowadzania wód desz-
czowych, z drugiej zaś strony woda jest zbyt cennym surowcem, 
aby (biorąc pod uwagę coraz dłuższe okresy suszy) pozwalać jej 
na bezpośredni spływ do kanalizacji. Spółka Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja wdraża obecnie projekt „Budowa i przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej 
do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, którego 
głównym celem jest najbardziej efektywne, a przy tym najmniej 
kosztowne przeciwdziałanie skutkom deszczy nawalnych. Działa-
nia obejmują znaczną część miasta, dla której opracowany został 
hydrauliczny model przestrzenny, uwzględniający zarówno system 
kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikiem wód deszczowych 
(rzeką Brdą), jak i ukształtowanie terenu. Dzięki temu modelowi 
przewidywać można miejsca i czas podtopień, które będą skutkiem 
spływu wód deszczowych podczas deszczy nawalnych. Model ten 
stanowić będzie również podstawę do określania dopuszczal-
ności włączania do kanalizacji deszczowej kolejnych inwestycji.  
Symulacje prowadzone na modelu stanowić będą podstawę skła-
dania przez MWiK wytycznych dotyczących planów miejscowych, 
a także ich opiniowania.

W działania związane ze spowalnianiem spływu wód deszczowych 
do kanalizacji włączani są nie tylko publiczni zarządcy nieruchomości, 
ale również spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy indywidualni 
właściciele nieruchomości. Przewiduje się wykorzystanie i wkompo-
nowanie w krajobraz miasta istniejących oczek wodnych, ale również 
renaturalizację starych, naturalnie ukształtowanych zagłębień terenu 
(wyschniętych oczek) i tworzenie nowych, związanych z wodą założeń 

zieleni. Przykładem takich działań może być położona na Szwederowie 
„Dolina Pięciu Stawów”, w której istniejące oczka wodne zasilane 
będą wodami deszczowymi jednej ze zlewni.

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA
Polityka miasta dotycząca wód opadowych uwzględniana jest 
również w sporządzanych planach zarówno inwestycyjnych, jak 
i miejscowych, np. w planie umożliwiającym realizację nowej 
siedziby Akademii Muzycznej. W konkursie architektoniczno-
-urbanistycznym zwyciężył projekt pracowni „plus3 Architekci”.

Zaproponowana przez tę pracownię koncepcja nowego budynku 
łączy piękno z funkcjonalnością. Uwzględnia specyfikę lokalizacji, 
jednocześnie doskonale wkomponowuje się w przestrzeń, wykorzy-
stując walory przyrodnicze terenu. Zagospodarowany park z naturalnie 
ukształtowanym oczkiem wodnym stanowić będzie kontynuację 
przestronnego, dostępnego dla gości foyer. Integralność i sposób 
zagospodarowania obu przestrzeni spowoduje, iż bydgoszczanie 
zyskają nową, atrakcyjną przestrzeń o charakterze publicznym. 
Spokojna, zwarta, a jednocześnie lekka bryła budynku harmonijnie 
zamknie oś widokową ulicy Ignacego Paderewskiego. Istniejące tu 
oczko wodne zasilane będzie wodami opadowymi spływającymi 
z utwardzonych nawierzchni kompleksu Akademii Muzycznej.

Istotnie jest, aby do działań powstrzymujących gwałtowny spływ 
wód opadowych przyłączali się kolejni zarządcy nieruchomości. 
Wprowadzona 20 lipca 2017 r. zmiana Prawa wodnego, zgodnie z którą 
wprowadzono opłaty za odprowadzenie wód opadowych do syste-
mów kanalizacji, stanowić będzie znaczący argument dla stosowania 
„zielono-niebieskich” rozwiązań. Dla urbanistów przeszkodą, którą 
nieustannie musimy pokonywać, jest obowiązujące prawodawstwo 
dotyczące planowania przestrzennego, znacząco utrudniające ochronę 
terenów zielonych pełniących ważne funkcje klimatyczne w miastach. 
Nieobjęte planami miejscowymi tereny zieleni bez przeszkód mogą 
być zabudowywane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 
Sporządzając plany, często ścigamy się z rzeczywistością, która blokuje 
nasze założenia. Dlatego tak ważne są edukacja i promocja idei „zielono-
niebieskiej infrastruktury” oraz przekonywanie do proponowanych 
rozwiązań nie tylko decydentów, ale również potencjalnych inwesto-
rów. Wody opadowe nie powinny trafiać bezpośrednio do kanalizacji 
deszczowej, ale mogą być wykorzystywane dla celów gospodarczych 
lub wzbogacać zagospodarowanie przestrzeni zielonych, co wprost 
przełoży się na koszt eksploatacji poszczególnych nieruchomości. 
W 2017 r. dla wszystkich zainteresowanych udostępniony został „katalog 
zielono-niebieskiej infrastruktury”, promujący przykładowe sposoby 
zagospodarowania wód opadowych (http://www.mwik.bydgoszcz.pl/
index.php/component/attachments/download/445).

Z katalogu korzystają zarówno instytucje publiczne, jak i in-
dywidualni zarządcy nieruchomości. W silnie zurbanizowanych 
obszarach śródmiejskich MWiK nie wydaje nowym inwestorom 
zgody na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczo-
wej. Tam, gdzie jest to możliwe, odpowiednie zagospodarowanie 
i kształtowanie terenu oraz odpowiednio dobrana szata roślinna 
winny umożliwiać czasowe zatrzymywanie wód opadowych. 
W przypadku braku takiej możliwości wody muszą być zatrzymy-
wane w podziemnych zbiornikach retencyjnych. Takie działanie ma 
uchronić zurbanizowaną przestrzeń miasta przed podtopieniami 
występującymi podczas deszczy nawalnych. ¢

Wyspa Młyńska z odtworzonym „Międzywodziem”
Depositphotos/wujekspeed
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RETENCJA  
WÓD OPADOWYCH

W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Skalę uszczelnienia oraz brak przestrzennych i prawnych możliwości retencji w polskich miastach 

uświadamiamy sobie zazwyczaj dopiero w obliczu poważnych zagrożeń, kiedy hektolitry wody 
deszczowej spływają z ulic, chodników i dachów wprost do zbiorczych systemów odwodnieniowych, 

powodując ich przeciążenia, a w efekcie podtopienia i powodzie miejskie.

DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA JANUCHTA-SZOSTAK, PROF. NADZW. PP
Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

P rzy opadzie dobowym rzędu 50 mm na 1 ha spada ok. 500 m3  
wody (500 tys. litrów), czyli tyle, ile przeciętna, czte-
roosobowa rodzina w Polsce zużywa w ciągu 3,5 roku! 

Ta ogromna objętość wody opadowej kierowana jest kanałami 
burzowymi wprost do rzek, gdzie wywołuje gwałtowne wez-
brania (zwłaszcza w małych ciekach), erozję brzegów, a niekiedy 
katastrofalne powodzie i zanieczyszczenie środowiska. Z kolei 
w ciągu suchych miesięcy letnich mamy problem z niedoborem 
wody, a do zraszania rozgrzanych ulic, podlewania ogrodów 
i terenów zieleni miejskiej znów wykorzystujemy wodę pitną. 
A wystarczyłoby, żeby każdy mieszkaniec mógł podstawić 
symboliczną „beczkę” pod swój okap, a tereny zieleni były 
wykorzystywane dla retencji i infiltracji spływów deszczowych 
z przestrzeni publicznych.

ZARZĄDZANIE WODĄ W MIEŚCIE

Intensyfikacja ekstremów opadowych (wzrost częstotliwości 
opadów nawalnych) jest związana ze zmianami klimatycznymi, 
ale znacznie większym problemem jest sposób gospodarowania 
wodą deszczową w naszych miastach, albo raczej jego brak. 
Systemy odwodnieniowe, jak wskazuje ich nazwa, nastawione 
są na odwadnianie terenów miejskich, a nie zatrzymywanie 
i magazynowanie wód opadowych. Poszczególne sektory go-
spodarki miejskiej: wodociągowo-kanalizacyjne, drogowe, 
zarządzania nieruchomościami i terenami zieleni miejskiej 
zdają się być skoncentrowane wyłącznie na własnych celach 
i granicach odpowiedzialności, nie bacząc, że infrastruktura, 
zabudowa, zieleń i woda są ściśle powiązane i współtworzą 
jedną przestrzeń miejską. Uzgodnienia rozwiązań urbanistycz-
nych w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi ograniczają 
się do pozwoleń wodnoprawnych w rejonach zagrożeń (doli-
nach rzek), a nie na terenach zlewni zurbanizowanych, które 
w znacznej mierze generują przyczyny powodzi. Odprowadzanie  
(nie zagospodarowanie!) wód deszczowych należy do kompetencji 
sektora usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a koordynacja 

z urbanistyką sprowadza się do wydawania warunków przy-
łączenia do sieci. W polskim prawie nadal brakuje przepisów 
umożliwiających decentralizację gospodarowania wodą opadową 
i jej zagospodarowanie w przestrzeni publicznej oraz zachęt do 
retencji wód opadowych na terenach prywatnych. Wręcz prze-
ciwnie – § 28 „Zapewnienie kanalizacji” (rozdz. 5 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) obliguje 
właścicieli nieruchomości do odprowadzenia wód opadowych 
do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jedynie 
„w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie 
ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych”.

Dla porównania: brytyjska ustawa o powodziach i gospo-
darce wodnej (The Flood and Water Management Act 2010) 
znosi prawo automatycznego podłączania nowych inwestycji 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Powiązanie zarządzania wodą 
opadową i ryzykiem powodzi, widoczne w powyższym akcie 
prawnym, jest kluczowe dla skuteczności ograniczania zagrożeń.

WODA W MIEŚCIE – PROBLEM CZY ZASÓB?
Ustalanie i negocjowanie rozwiązań niestandardowych, wycho-
dzących poza obowiązujące w Polsce ramy prawne, zależy od 
sprawności przepływu informacji i operatywności jednostek 
planowania w poszczególnych miastach. A zintegrowane działania 
planistyczne podejmowane są zazwyczaj w efekcie inicjatyw 
oddolnych, czego przykładem może być idea Błękitno-Zielo-
nej Sieci (BZS) w Łodzi, programy budowy niebiesko-zielonej 
infrastruktury we Wrocławiu (np. „Grow Green”) czy wdrażanie 
miejskiej gospodarki cyrkularnej w Krakowie.

Droga do Zintegrowanej Miejskiej Gospodarki Wodnej 
(ZMGW – ang. Integrated Urban Water Management – IUWM 
2013) jest jeszcze daleka, ale przygotowywane ostatnio miejskie 
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plany adaptacji do zmian klimatycznych mogą stanowić punkt 
wyjścia do holistycznego postrzegania przestrzeni miejskiej. 
Warto przypomnieć, że na początku 2019 r. opracowano plany 
adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast powyżej  
100 tys. mieszkańców w ramach projektu realizowanego przez 
Ministerstwo Środowiska i Instytut Ochrony Środowiska, któ-
rych celem była ocena wrażliwości i podatności miast na zmiany 
klimatu. Skutecznym narzędziem integracji gospodarki wodnej 
i zarządzania ryzykiem powodzi na obszarach zurbanizowanych 
może być podejście „źródło-ścieżka-odbiornik” („Source- 
-Pathway-Receptor” – SPR), które poprawia elastyczność 
i zdolność przystosowania całego systemu odwodnienia miasta 
do ekstremalnych opadów. Analiza zlewni umożliwia wskazanie 
obszarów generujących największy odpływ wód deszczowych 
(„źródło”) i obszarów, na których mogą wystąpić powodzie („od-
biornik”) oraz możliwości modyfikacji systemu połączeń między 
nimi. Przykładem dobrych praktyk w Polsce są działania podjęte 
przez Stanisława Drzewieckiego, dyrektora Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy, polegające na opracowaniu modeli 
hydrodynamicznych zlewni wraz z mapami obszarów zagrożo-
nych podtopieniami w celu dostosowania systemu odwodnienia 
miasta do zmian klimatycznych. Przykładowo w Kopenhadze 

realizowany jest nie tylko plan adaptacji do zmian klimatycznych, 
ale również plan zarządzania spływami burzowymi (Cloudburst 
Management Plan – CMP, wprowadzony po powodzi w 2011 r.).  
CMP określa poziomy infrastruktury i rozwiązania służące re-
tencji i opóźnianiu odpływu wód opadowych do odbiorników. 
W sytuacji opadów nawalnych do retencjonowania wód mogą 
służyć parki, place, kanały pod ścieżkami rowerowymi, a nawet 
całe ulice. Cloudburst Boulevards są zaprojektowane w formie 
łagodnie zagłębionych rowów bioretencyjnych, które oprócz 
tego, że stanowią atrakcyjne tereny zieleni miejskiej, służą też 
magazynowaniu, infiltracji i odprowadzaniu spływów burzowych. 

Nowe Prawo wodne (2018) zmieniło wprawdzie status wód 
opadowych i roztopowych, które nie są już zaliczane do kate-
gorii ścieków, ale niespójność przepisów i nadmiar biurokracji 
skutecznie ogranicza upowszechnianie małej retencji miejskiej. 
Ponadto sektorowy rozdział kompetencji i przyzwyczajenie 
do traktowania deszczówki w kategoriach ścieków sprawiają, 
że w polskich miastach w projektowaniu systemów odprowa-
dzania wód deszczowych nie uwzględnia się jeszcze aspektów 
estetycznych i społecznych. Być może nowe podejście i dobre 

wzorce sprawią, że woda z chmur znajdzie się w kręgu zainte-
resowań architektów i urbanistów. Warto zatem przypomnieć 
podstawowe zasady kształtowania zintegrowanych systemów 
zagospodarowania wód opadowych:
1. Zagospodarowanie wód opadowych powinno odbywać się 

(o ile to możliwe) w miejscu wystąpienia opadu, na powierzch-
ni terenu, w celu redukcji odpływu powierzchniowego do 
poziomu sprzed urbanizacji,

2. Zastosowanie niebiesko-zielonej infrastruktury umożliwia 
wykorzystanie naturalnych właściwości gleby i materiału 
roślinnego do spowalniania i oczyszczania spływów wód 
deszczowych,

3. Kształtowanie retencyjnych przestrzeni publicznych powinno 
mieć ścisły związek z kompozycją przestrzenną i przeznacze-
niem obszaru w celu uzyskania wartości dodanej w postaci 
wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności miejsca oraz społecznej 
akceptacji rozwiązań proekologicznych,

4. Zagospodarowanie wód opadowych w mieście wymaga 
zintegrowanego planowania i projektowania oraz zaanga-
żowania mieszkańców.

Rys. 1. Coraz częściej doświadczamy deszczy  
nawalnych, powodujących przeciążenia kanalizacji  
(opad dobowy powyżej 30 mm) oraz podtopienia 
i powodzie (opad o wysokości przekraczającej 50 mm  
na dobę). Rozwiązaniem może być mała retencja miejska, 
w tym retencyjne place deszczowe oraz niebiesko-zielona 
infrastruktura 

A. Januchta-Szostak

Tereny zieleni miejskiej 
oraz wielorodzinnych, 

modernistycznych osiedli mają 
ogromny, niewykorzystany 

potencjał dla zagospodarowania 
spływów opadowych. 
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ATUTY WODY DESZCZOWEJ  
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Piękno miejsca i jego społeczna atrakcyjność stają się obiektywną 
kategorią ekonomiczną, a tworzenie „przestrzeni dla wody” 
nie oznacza konieczności rezygnacji z „przestrzeni dla ludzi”. 
Przy holistycznym podejściu można uzyskać efekt synergii. 
Zarówno we wdrażaniu systemów „małej retencji” wód opa-
dowych w przestrzeniach publicznych, jak i zagospodarowaniu 
terenów zalewowych dolin rzecznych należy mieć na uwadze 
ich społeczną użyteczność i walory estetyczne. Kształtowanie 
„niebiesko-zielonych” sieci parków buforowych, „zielonych” 
ulic i budynków, nadwodnych ścieżek rekreacyjno-edukacyj-
nych oraz wodnych placów zabaw, w powiązaniu z zagospo-
darowaniem wód opadowych, pozwala zwiększać społeczną 
akceptację dla działań proekologicznych i przyczynia się  
do edukacji mieszkańców.

Sześć najważniejszych atrybutów dobrej przestrzeni publicznej 
(pod akronimem IDEKWA) obejmuje: 

1. Integracyjność jako znaczenie miejsca dla integracji struktur 
przestrzennych miasta oraz sposób aranżacji sprzyjający 
kontaktom i aktywizacji życia społecznego,

2. Dostępność dla wszystkich użytkowników oraz czytelną 
ciągłość przestrzeni publicznej,

3. Edukacyjność, czyli zdolność przekazywania treści miejsca, 
jego genius loci, oraz podnoszenia świadomości społecznej 
(kulturowej i ekologicznej),

4.  Komfort i bezpieczeństwo użytkowania w sensie zarówno 
psychofizycznym, jak i społecznym (wygoda, poczucie bez-
pieczeństwa),

5.  Wizerunek miejsca, jego czytelność, estetykę kompozycji 
przestrzennej, urok lub prestiż, unikatowość i tożsamość 
oraz różnorodność i spójność form,

6.  Atrakcyjność funkcjonalną związaną ze zróżnicowaniem 
i adekwatnością funkcji w stosunku do rangi i charakteru 
miejsca publicznego (bogaty program aktywności).

Liczne przykłady retencyjnych przestrzeni publicznych 
w miastach Europy, Azji czy Stanów Zjednoczonych dowodzą, 
że elementy systemów zagospodarowania wód opadowych mogą 
być wykorzystane do podnoszenia jakości przestrzeni publicznych 
we wszystkich sześciu wymienionych aspektach. Szczególnie 
istotne są edukacyjne walory wodnych kompozycji i czytelność 
procesów związanych z transportowaniem, retencją, infiltracją 
i oczyszczaniem (TRIO) wody deszczowej, ponieważ przyczy-
niają się do zrozumienia usług ekosystemów w miastach oraz 
skuteczności rozwiązań bazujących na naturze (NBS – Nature 
Based Solutions).

Tereny zieleni miejskiej oraz wielorodzinnych, moderni-
stycznych osiedli mają ogromny, niewykorzystany potencjał dla 
zagospodarowania spływów opadowych. Przedstawione na rys. 2 
koncepcyjne rozwiązania projektowe, opracowane dla Poznania, 
ilustrują możliwości wykorzystania wód opadowych dla poprawy 
jakości przestrzeni publicznych.

EFEKTYWNOŚĆ RETENCYJNA  
I SPOŁECZNA ATRAKCYJNOŚĆ

Plany adaptacji miast do zmian klimatycznych, a przede wszystkim 
coraz częściej zdarzające się podtopienia motywują samorządy 
lokalne i miejskie przedsiębiorstwa usług komunalnych do we-
ryfikacji dotychczasowych strategii odwodnieniowych i metod 
gospodarowania wodami opadowymi. Przedstawione przykłady 
retencyjnych przestrzeni publicznych ilustrują efekt synergii 
uzyskany dzięki powiązaniu efektywności technicznej, walorów 
ekologicznych, atrakcyjnej formy i wielofunkcyjności zagospoda-
rowania przestrzeni miejskich z wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury.

Edutainement, czyli nauka przez zabawę, jest częścią sce-
nariusza aranżacji dobrej przestrzeni publicznej. Zwiększanie 
bioróżnorodności, możliwość obserwacji mechanicznych i bio-
logicznych procesów oczyszczania wody oraz jej wielozmysło-
wego doświadczania może być ważnym narzędziem edukacji 
ekologicznej. A podnoszenie świadomości zwiększa społeczną 
akceptację dla proekologicznego zagospodarowania obsza-
rów miejskich i kształtowania postaw sprzyjających adaptacji  
do zmian klimatu. ¢

Rys. 2. Przykłady aranżacji modułowego placu 
deszczowego z ogrodem pionowym na ścianie bloku 
(oprac.: Izabela Jęczmyk i Mǝşǝdi Mǝcid Cavadzadǝ  
pod kier. A. Januchty-Szostak, WAPP 2016)

Rys. 3. Modułowy plac deszczowy powiązany 
z naturalnymi mokradłami (oprac.: Marta Cicha,  
WAPP 2016 pod kier. A. Januchty-Szostak)
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REWITALIZACJA 
PRZESTRZENI 

OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Nadmiarowi wody i niedostatkom zieleni posłużył realizowany obecnie projekt kompleksowego 

zagospodarowania osiedla, którego jednym z elementów jest przedsięwzięcie polegające na rozwoju 
systemu gospodarowania wodami opadowymi na jednym z gdyńskich osiedli.

EDYTA TOMCZYK 
specjalista z Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miasta, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

O siedle Zamenhofa-Opata Hackiego, nazywane w skrócie 
ZOH, to zaniedbany fragment gdyńskiej dzielnicy Chy-
lonia. Kilkupiętrowe szarobure bloki z wielkiej płyty, 

połacie zabetonowanego terenu, brak zieleni, trawniki zniszczone 
przez samochody parkujące wszędzie, gdzie się da, z powodu zbyt 
małych parkingów. Podczas coraz częstszych i gwałtownych ulew 
spowodowanych zmianami klimatycznymi, które szczególnie do-
skwierają Gdyni z powodu jej położenia, mieszkańcy brną w błocie 
i wodzie, natomiast latem doskwiera im spiekota i kurz – teren 
osiedla przypomina wtedy pustynię.

WODA I ZIELEŃ W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI

Niezakończony jeszcze projekt jest udanym, a pod pewnymi 
względami innowacyjnym przykładem szerszego, kompleksowego 
działania rewitalizacyjnego prowadzonego na obszarze wyznaczo-
nym w ramach programu rewitalizacji.

Po pierwsze, przedsięwzięcie związane z poprawą gospodarki 
wodnej jest częścią zadania „Rozwój systemu gospodarowania 
wodami opadowymi na terenie Gdyni” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Środowiska. Jego celem jest zwiększenie odporności 
miasta na zmiany klimatu przez zabezpieczenie przed podtopie-
niami, zalaniami, powodziami. Po drugie, w kontekście rewitalizacji 
przedsięwzięcie to wiąże się też z innym dużym projektem „Gdynia 
odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.  
Jego głównym celem jest kompleksowa rewitalizacja tego frag-
mentu dzielnicy Chylonia, czyli doprowadzenie do zmniejszenia 
się różnic w jakości życia na osiedlu w stosunku do życia w innych 
częściach miasta, a następnie do zwiększenia aktywności społecznej 
i gospodarczej mieszkańców.

Projekt rewitalizacyjny obejmuje różnorodne, realizowane etapami 
działania infrastrukturalno-przestrzenne, mające na celu zagospodaro-
wanie osiedla, w tym m.in. zmianę układu komunikacyjnego w celu ogra-
niczenia ruchu kołowego oraz utworzenie miejsc parkingowych i ciągów 
pieszych, terenów zielonych i rekreacyjnych. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020. Jego dopełnieniem są, współfinansowane z tych 
samych źródeł, działania miękkie o charakterze społecznym – „Gdynia 
odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 
społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”.

INNOWACYJNY CHARAKTER
Projekt zagospodarowania osiedla jest innowacyjny ze względu  
na zdecydowanie partycypacyjny charakter – jest bowiem efektem 
długofalowych konsultacji z mieszkańcami osiedla. Prace nad 
koncepcją przekształceń, obejmującą podział funkcjonalny osiedla, 
zaczęły się w listopadzie 2009 r. i trwały osiem miesięcy. Konsul-
tacje odbyły się także po opracowaniu koncepcji zagospodarowania 
terenu. Do prac nad projektem zaangażowano socjologa, który miał 
za zadanie czuwać nad dialogiem społecznym. Jednym z wniosków 
płynących z analizy sytuacji na osiedlu było to, że pierwszym dzia-
łaniem powinno być odwodnienie terenu i naprawa przestarzałej 

Prace budowlane zrealizowane  
w ramach przedsięwzięcia

www.gdynia.pl/A. Trafas
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kanalizacji deszczowej. Modernizacja kanalizacji deszczowej była też 
jedną z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Błoto powstające 
przy niewielkich nawet opadach znacząco obniżało jakość życia na 
osiedlu. Z uwagi na logikę prowadzonych interwencji przedsięwzięcie 
związane z gospodarowaniem wodami opadowymi wyprzedziło inne 
działania przestrzenne, choć realizowane w ramach obu projektów 
zadania zostały podzielone na etapy.

Zatem mierzące się z nieuchronnymi zmianami klimatycznymi 
przedsięwzięcie wodociągowo-kanalizacyjne jest jednym z elemen-
tów szerszych zabiegów, które, ogólnie rzecz biorąc, mają na celu 
szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców z obszaru 
kryzysowego. Podyktowany jest logiką, ale też kompleksowością 
interwencji, która wymagała szczegółowego zaplanowania działań 
i łączenia różnych źródeł finansowych. Całość interwencji można 
więc uznać za książkowy wręcz przykład udanego działania re-
witalizacyjnego na obszarze kryzysowym.

MNIEJ WODY, WIĘCEJ ZIELENI 
Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie ZOH, 
wynikająca z analizy terenu osiedla i potrzeb mieszkańców, jest 
więc działaniem wstępnym, ale koniecznym, poprzedzającym 
właściwy proces rewitalizacji osiedla.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z zago-
spodarowaniem wód opadowych na osiedlu objęło budowę nowej 
i przebudowę starej kanalizacji deszczowej – w sumie 3140 metrów 
bieżących deszczówki, a także stworzenie efektywnego systemu 
odprowadzenia wód opadowych do rzeki Chylonki, pełniącej funkcję 
odbiornika. Obecny system z powodu zbyt małej przepustowości 
jest niewydolny i często ulega awariom. Ponadto zaplanowano 
częściową likwidację powierzchni nieprzepuszczających wodę (par-
kingi) i wybudowanie podziemnego czterokomorowego zbiornika 
retencyjnego na 1,5 mln litrów wody, który ma za zadanie spowolnić 
ruch wód opadowych z sąsiedniej, położonej na zboczu, zlewni. Prace 
budowlane zakładały m.in. budowę przepustu (rury gardzielowej), 
który pozwala na odprowadzenie wód deszczowych z objętego 
rewitalizacją obszaru Chyloni i fragmentu dzielnicy Leszczynki, 
dzięki czemu zniknie ryzyko podtopień, instalację urządzeń pod-
czyszczających (separatorów i osadników) oraz budowę nawierzchni 
i drogi eksploatacyjnej. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się 
do zatrzymania większej ilości wody w gruncie (w zbiorniku reten-
cyjnym) lub jej bezpieczne odprowadzanie (za pośrednictwem sieci 
kanalizacyjnej), przez co zwiększy się efektywność gospodarowania 
wodami opadowymi i odporność osiedla na zagrożenia klimatyczne.

Prace budowlano-modernizacyjne były, jak wcześniej wspomnia-
no, wykonywane zgodnie z logiką i kompleksowością interwencji, 
sekwencyjnie z elementami projektu rewitalizacji osiedla „Gdynia 
odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”. 
Podzielono je na dwa etapy, a kolejność prac budowlanych objęła: 
prace pod ziemią związane z modernizacją i budową sieci kanali-
zacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, a potem prace naziemne 
związane z budową nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia 
parkingów i utwardzenia terenu pod nowe wiaty śmietnikowe. 
Zwieńczeniem prac będzie zagospodarowanie przestrzeni między-
blokowej, obejmujące zieleń, tereny rekreacyjne i małą architekturę.

W 2017 r. zbudowano nową sieć kanalizacji deszczowej i podziemny 
zbiornik retencyjny wzdłuż dróg zewnętrznych osiedla, przebudowano 

także główne ulice dojazdowe i przeprowadzono kompleksową termo-
modernizację trzech budynków należących do wspólnot mieszkaniowych. 
Łączny koszt tego etapu prac wyniósł ok. 18 mln zł. W drugim, trwa-
jącym obecnie etapie, który zgodnie z planem powinien zakończyć się 
w połowie roku, prowadzone są prace wewnątrz osiedla. Obejmują one 
budowę kanału deszczowego, co pomoże uzbroić teren w uzupełniającą 
kanalizację deszczową, przebudowę budynku na centrum sąsiedzkie 
i bibliotekę, wreszcie zagospodarowanie terenu między blokami.  
Ten etap prac będzie kosztował ponad 26 mln zł.

ZGODNIE Z POTRZEBAMI MIESZKAŃCÓW
Po zakończeniu działań związanych z uporządkowaniem systemów 
wodnego i drogowego, stworzeniem miejsc parkingowych i zwięk-
szającego bezpieczeństwo oświetlenia nastąpi ostatni już etap prac 
infrastrukturalno-przestrzennych, prowadzący do zmian wspólnych 
przestrzeni wewnątrz osiedla. Obejmie on zagospodarowanie terenu 
przez realizację wewnętrznych placów służących mieszkańcom 
do rekreacji. Koncepcję przyjaznej, pełnej zieleni przestrzeni mię-
dzysąsiedzkiej zaprojektowała pracownia architektoniczna Pniewscy 
Architekci, laureat konkursu architektoniczno-urbanistycznego zor-
ganizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych, miejską 
jednostkę budżetową odpowiedzialną za wspieranie innowacyjnych 
rozwiązań społecznych. W założeniu autorów projektu wspólna 
przestrzeń ma zachęcać do zabawy i wypoczynku. Wolne przestrzenie 
między blokami wypełni bujna zieleń, powstaną przestrzenne insta-
lacje, a teren zyska urozmaiconą, zróżnicowaną rzeźbę. Pojawią się 
place zabaw, siłownie, tereny zielone, wyposażone w elementy małej 
architektury: altanki, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wiaty 
śmietnikowe. Projekt zakłada też wprowadzenie akcentów odwołują-
cych się do patronów głównych ulic osiedla – Opata Hackiego, który 
pasjonował się rozwiązywaniem zagadek, i Ludwika Zamenhofa, 
twórcy esperanta. Prace nad ostatnią fazą zagospodarowania terenu 
powinny zacząć się już na wiosnę tego roku.

Choć z powodów formalnych, związanych z procedurą przetar-
gową, mieszkańcy nie mogli brać udziału w głosowaniu nad zgło-
szonymi do konkursu pracami, mieli jednak wpływ na opracowanie 
wytycznych konkursowych – po to, by projekt zagospodarowania 
terenu stanowił odpowiedź na ich potrzeby. Przewidziano możli-
wość wprowadzania niewielkich korekt do projektu (np. miejsca 
ustawienia ławek przed blokiem) na etapie przedrealizacyjnym 
i realizacyjnym. Z projektu celowo wyłączono również fragmen-
ty terenu, zostawiając je do zagospodarowania mieszkańcom.  
Do takich elementów należą np. donice przy placach zabaw czy zieleń 
wokół bloków. Wspólnoty mieszkaniowe same będą decydować, 
jaką roślinność posadzić w tych miejscach, a prace nasadzeniowe 
wykonają mieszkańcy w ramach wspólnych działań sąsiedzkich.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że spodziewanymi efektami 
projektu, który objął przygotowany i prowadzony partycypacyjnie 
proces kompleksowego zagospodarowania terenu, uwzględniają-
cego modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami 
opadowymi, są zapewnienie dostępu do wysokiej jakości przestrzeni 
publicznej, ale też zwiększenie zaangażowania i współodpowie-
dzialności mieszkańców osiedla. Postępująca dzięki dostępowi do 
usług społeczno-kulturalnych poprawa spójności społeczności 
ma szansę wyprowadzić osiedle ze stanu kryzysowego, osiągając 
wyznaczone cele rewitalizacji na tym podobszarze. ¢
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ZIELEŃ
W REWITALIZOWANEJ 
PRZESTRZENI ŁODZI

Każdy projektant, który chciał kiedyś zaprojektować drzewo na ulicy, wie, jak trudne jest to zadanie. 
Każdy, kto chciał zaprojektować regularny szpaler, wie, że to praktycznie niemożliwe. Rozwiązaniem, 

które pozwala pogodzić wiele sprzecznych czynników dotyczących zagospodarowania przestrzeni 
i zieleni wysokiej, jest woonerf.

BARTOSZ ZIMNY 
architekt

Fot. 1 i 2. Ulica 6 Sierpnia przed przebudową i po przebudowie na woonerf. W środku ulicy zasadzono  
wiśnie odmiany „Kanzan”

2 x B. Zimny
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T o, co na pierwszy rzut oka wydaje się trywialne – rozebranie 
fragmentu chodnika i wsadzenie drzewa – w rzeczywistości 
jest wypadkową wielu wzajemnie wykluczających się czynni-

ków. Poczynając od znajdującej się pod ziemią infrastruktury, przez 
sprzeczne często przepisy utrudniające umiejscowienie drzewa 
w danym miejscu, a kończąc na powszechnej niechęci zarządców 
dróg i gestorów mediów do drzew – posadzenie choćby nawet 
jednego osobnika jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Bardzo często 
to sami mieszkańcy, mając do wyboru: mieć drzewo i zieleniec 
przed domem lub ich nie mieć, wolą ich nie mieć. Zwłaszcza jeśli 
miałoby to zawłaszczyć miejsca parkingowe lub zasłaniać okno.

WOONERFY I ULICE OGRODY W ŁODZI

Powstały w 2014 r. pierwszy w Łodzi i jednocześnie w Polsce woonerf 
(z holenderskiego ulica do życia, do mieszkania) na ulicy 6 Sierpnia 
okazał się być nie tylko sukcesem w zakresie komunikacyjno-archi-
tektonicznym (fot. 1 i 2). „Podwórzec”został zgłoszony do budżetu 
obywatelskiego przez samych mieszkańców i stał się symbolem tego, 

jak sąsiedzi mogą sami kreować przestrzeń wokół swojego miejsca 
zamieszkania i w drodze dialogu mieć tak naprawdę wszystko: este-
tyczną przestrzeń, ławki, miejsca parkingowe i przede wszystkim –  
drzewa. Ulica 6 Sierpnia była prekursorem, który przekonał do tego 
rozwiązania nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim urzędni-
ków, którzy postanowili wdrożyć tę ideę na naprawdę szeroką skalę.

W dużym skrócie woonerf jest taką przestrzenią, na której nie 
istnieje podział na jezdnię i chodniki, a poszczególne elementy ulicy 
są tak ze sobą wymieszane, że bardziej przypominają podwórze lub 
niewielki plac. Zasadniczym celem woonerfu jest jednak uspokojenie 
ruchu zmotoryzowanego i stworzenie bezpiecznych oraz estetycz-
nych enklaw dla mieszkańców. To piesi mają pierwszeństwo w takiej 
przestrzeni. W przypadku zieleni woonerf ma jeden ciekawy efekt 
uboczny. Pozwala posadzić drzewo praktycznie w dowolnym miejscu. 
Może ono rosnąć nawet w środku ulicy (!) i nie tylko pełnić funkcję 

estetyczną, ale też być elementem uspokojenia ruchu. Jest to o tyle 
ważne, że najczęściej największa ilość sieci podziemnych jest zlokalizo-
wana w miejscu chodników, czyli tam, gdzie w przypadku tradycyjnej 
ulicy chciałoby się posadzić drzewo, a jest to, niestety, niemożliwe.

PROGRAM „ZIELONE POLESIE”
Przełomowym projektem Łodzi procedowanym przez Miejską Pra-
cownię Urbanistyczną jest „Zielone Polesie”. Jest to program, który 
zakłada przekształcenie większości ulic w całej zachodniej części 
śródmieścia Łodzi (na osiedlu Stare Polesie) na ulice – woonerfy. 
Program ma solidne podstawy, ponieważ dla całego 200-hektaro-
wego obszaru ścisłej XIX-wiecznej zabudowy uchwalono miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego (można zapoznać się z nimi 
na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – w sposób 
formalny opisują one sposób zagospodarowania ulic, a nawet podają 
wskaźniki udziału zieleni, jakie muszą zostać ujęte przy ich przebu-
dowach). Równolegle do powstających planów miejscowych Zarząd 
Inwestycji Miejskich w Łodzi i Biuro ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta 
Łodzi rozpoczęły wdrażanie pierwszych pilotażowych inwestycji.  
Co należy zaznaczyć, ulice, które już powstały, zostały skonsultowane 
z mieszkańcami w zakresie układu funkcjonalnego i właśnie udziału 
zieleni. Na potrzeby projektu powstał nowy termin –„ulice ogrody” – 
który w założeniu miał mówić wprost: woonerfy na Starym Polesiu 
mają mieć jeszcze większy udział zieleni niż inne ulice do tej pory.

Program „Zielone Polesie” spotkał się z dużym entuzjazmem 
mieszkańców. Obecnie zbudowane jest sześć woonerfów, a na naj-
bliższe trzy lata planowana jest budowa kolejnych pięciu. Co ciekawe, 
pierwsze realizacje spowodowały, że mieszkańcy szybko stwierdzi-
li, iż po nowych inwestycjach oczekują jeszcze większych drzew.  
Przy czym należy zaznaczyć, że już te sadzone teraz są dość okazałe. 
Dodatkowym ciekawym zjawiskiem jest efekt „ładnego balkonu”: 
mieszkańcy sąsiednich dzielnic szybko pozazdrościli mieszkańcom 
Starego Polesia ich ulic ogrodów i sami zaczęli wnioskować o wpro-
wadzenie podobnych na ich osiedlach. Przykładem może być „Wschód 
Śródmieścia” i pierwszy woonerf, który tam powstał na ul. Zacisze.

WOONERF = ZIELEŃ
Podsumowując, pierwsze woonerfy w Łodzi okazały się dużym 
sukcesem. Pokazały, że nawet w ścisłym śródmieściu mieszkańcy 
mogą mieć w swoim sąsiedztwie bezpieczną i zieloną przestrzeń. 
To, co jest jednak najważniejsze, to fakt, że zmiany, które zaczęły 
zachodzić w przestrzeni miasta, powodują zmiany w myśleniu 
samych mieszkańców o tym mieście. Przede wszystkim wiedzą, że 
to, co ich otacza, nie jest przestrzenią niczyją, tylko rozszerzeniem 
ich własnego domu. ¢

Przykład przekształcenia ulicy w woonerf z układem mijankowym. Drzewa rosną blisko środka ulicy  
i stanowią element spowalniający ruch. Nie uległa zmniejszeniu liczba miejsc postojowych

B. Zimny

Zasadniczym celem woonerfu 
jest  uspokojenie ruchu 

zmotoryzowanego i stworzenie 
bezpiecznych i estetycznych 

enklaw dla mieszkańców. 
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ZIELONA 
TRANSFORMACJA

OLSZTYNA
Doświadczenia z programu „Podwórka z Natury” realizowanego w Olsztynie pokazują, 

że większość przyjętych tam metod i rozwiązań warto stosować w szerszej skali –  
nie tylko kilku podwórek, ale też całego miasta.

JERZY ŻYNGIEL
Koalicja dla Zatorza,  członek zarządu olsztyńskiego Stowarzyszenia „Wartownia”

Na początku XX w. w wielu miejscach Olsztyna realizowano 
koncepcję nawiązującą do idei miasta ogrodu. W czasach 
nam współczesnych hasło miasto ogród w odniesieniu do 

Olsztyna ponownie pojawiło się w szerszym obiegu publicznym 
w 2009 r., gdy przygotowywano strategię promocji miasta. Wówczas 
to Maciej Rytczak, ówczesny dyrektor Wydziału Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Miasta, przedstawił hasło „Olsztyn – ogród 
Europy”, mające promować to miasto.

ZIELONE MIASTO – CZYLI JAKIE?
W najważniejszych dla miasta dokumentach przyrodnicze walory 
Olsztyna i oparcie rozwoju miasta na ich efektywnym wykorzy-
staniu znajdują się na kluczowych miejscach. Zawarta w Strategii 
Rozwoju Miasta Olsztyn 20201 wizja miasta, mająca w intencji 
jej twórców zapewnić jego mieszkańcom wyjątkową jakość życia 
w oparciu o unikatowe środowisko przyrodnicze, deklaruje zamiar 
wykorzystania na rzecz rozwoju miasta jego zasobów historycznych, 
kulturowych i przyrodniczych. Zakłada, że konieczny będzie balans 
między potrzebami chwili a chęcią dbania o warunki życia przyszłych 
pokoleń. Olsztyn do 2020 r. miałby się stać nowoczesną, inteligentną, 
średniej wielkości aglomeracją dbającą o środowisko przyrodni-
cze, o przyjaznych i bezpiecznych przestrzeniach publicznych 
wysokiej jakości. Dotychczasowy proces „zazieleniania” Olsztyna 
z jednej strony obejmował wymagające znacznych nakładów duże 
inwestycje infrastrukturalne przekształcające miejskie przestrzenie 
publiczne, takie jak rewaloryzacja olsztyńskich zabytkowych par-
ków i plant miejskich, stworzenie w miejsce dawnych nieużytków 
nowego Parku Centralnego czy nowe zagospodarowanie otoczenia 
największego olsztyńskiego jeziora Ukiel na cele sportu i rekreacji. 
Były to również usprawnienia o mniejszej skali, w rodzaju sadzenia 
nowych drzew i zieleni przyulicznej, renowacji skwerów, tworzenia 
nowych placów zabaw i miejsc do rekreacji. W końcu elementem 
„zazieleniania” miasta było też przekształcenie olsztyńskiej komu-
nikacji publicznej w nowoczesny, zintegrowany system miejskiego 
transportu, z rowerem miejskim czy przywróconymi Olsztynowi 
tramwajami. Ponadto planowano przekształcanie przestrzeni 

centrum miasta zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Progra-
mu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna: przebudowę 
śródmiejskich ulic z preferencją dla transportu publicznego, 
dostępnością pieszą, rowerową i strefami uspokojonego ruchu 
samochodowego, przywracanie ulicom charakteru alejowego, 
wprowadzanie do śródmieścia małej architektury i nowej zieleni. 
„Zazielenianie” miasta to również inicjatywy w rodzaju „Olsztyn 
Aktywnie!”, czyli promowanie zdrowego trybu życia, czy coroczny, 
organizowany przy współudziale miasta przez spółkę Agora letni 
„Olsztyn Green Festiwal”, od 2014 r. odbywający się na nowej plaży 
miejskiej nad jeziorem Ukiel.

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Jeden z wyznaczonych w 2013 r. przez miasto czterech strategicznych 
celów Olsztyna do osiągnięcia w 2020 r. to zwiększenie poziomu 
kapitału społecznego w mieście. W związku z tym konieczne będzie 
przede wszystkim budowanie i wzmacnianie tożsamości miasta 
rozumianego jako społeczność, a także powiększanie opartej na 
zaufaniu współpracy tworzących miasto podmiotów. Budowa 
społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie poprzez wspieranie 
organizacji pozarządowych i aktywności społecznej oraz włączanie 
obywateli miasta do współdecydowania o nim, wspieranie kultury 
i promocja miasta przez nią, budowa wyrazistej marki Olsztyna 
opartej na przyrodniczej, kulturowej i społecznej specyfice mia-
sta – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stanęli wówczas 
mieszkańcy Olsztyna i jego władze.

Diagnoza sporządzona na potrzeby tworzonego na przełomie 
2015 i 2016 r. Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna (MPRO)2 

wskazywała, że kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed Olszty-
nem będzie dokonanie przemiany społecznej w dwóch aspektach: 
przywrócenia osób wykluczonych do aktywności społecznej i za-
wodowej oraz integracji społecznej i zaktywizowania mieszkańców 
w skali lokalnej. W intencji autorów realizacja programu rewitalizacji 
powinna zainicjować pożądane przemiany, natomiast podjęta 
interwencja, dzięki stwarzaniu korzystnych warunków i przyja-
znego otoczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, w wieloletniej 
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perspektywie w połączeniu z działaniami w sferze przestrzennej 
i funkcjonalnej, powinna doprowadzić do ożywienia gospodarcze-
go obszaru. Przyjętymi w MPRO celami były wytworzenie wśród 
mieszkańców poczucia lokalnej tożsamości i wzrost poczucia ich 
wpływu na ich najbliższe otoczenie. Pracujący nad założeniami do 
programu zespół uznał, że jest to niezbędne, by zaktywizowanie 
lokalnych społeczności mogło się udać. Wskazano ponadto, że 
konieczna jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru. 
Zwłaszcza potrzebne stało się połączenie atrakcyjnych i funkcjonal-
nych – dzięki dotychczasowym i planowanym w programie miejskim 
inwestycjom – przestrzeni publicznych z pozostałą, niepubliczną 
przestrzenią miasta, często mocno zdegradowaną. Do programu 
rewitalizacji, jako jedno z podstawowych przedsięwzięć w zakresie 
dostosowania przestrzeni miejskiej do pożądanych standardów, 
wprowadzono zadanie „Program aktywizacji kooperatyw sąsiedzkich 
na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej na obszarze rewita-
lizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi” (jego koszt 
oszacowano w MPRO na 200 000 zł). Przekształcanie miejskich 
przestrzeni miało budować i wzmacniać relacje społeczne oraz 
integrować społeczność, a zieleń miała w tym procesie odegrać 
znaczącą rolę. Miasto zaplanowało uruchomienie programu mającego 
na celu zaktywizowanie samych mieszkańców na rzecz poprawy 
ich otoczenia. Umieszczenie tego zadania w miejskim programie 
rewitalizacji niewątpliwie było skutkiem wcześniejszej aktywności 
mieszkańców, wspólnot, organizacji pozarządowych i nieformal-
nych grup, zwłaszcza z terenu olsztyńskiego Zatorza. W ramach 
konsultacji społecznych do miejskiego programu rewitalizacji grupy 
mieszkańców i stowarzyszenia zgłosiły bowiem szereg wysoko 
ocenionych propozycji – postulowano m.in. zagospodarowanie 
wnętrz kwartałów historycznej zabudowy.

PODWÓRKA Z NATURY
Pod koniec 2016 r. olsztyński Urząd Miasta w ramach Miejskiego 
Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 zainaugurował pierwszą, 
pilotażową edycję programu „Podwórka z Natury”, przeznaczoną 
do realizacji w 2017 r. Jako główny cel programu na wyznaczonym 
do rewitalizacji obszarze Olsztyna przyjęto wzmocnienie integracji 
mieszkańców i pobudzenie ich aktywności oraz wykształcenie 
wśród nich poczucia wpływu na otoczenie najbliższe miejscu 
zamieszkania. Założono, że materialnym rezultatem programu ma 

być utworzenie przyjaznych, zielonych przestrzeni, spełniających 
funkcję otwartego miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Miały 
być to wyłącznie niskobudżetowe inwestycje i działania porządkujące 
sąsiedztwo i wprowadzające tam nową jakość przestrzeni. Zakres 
zagospodarowania podwórek w ramach programu ograniczono do 
prac możliwych do samodzielnego wykonania lub zorganizowania 
przez grupę sąsiedzką. Do programu „Podwórka z Natury” mogły 
zgłaszać się grupy sąsiedzkie tworzone przez mieszkańców domów 
sąsiadujących ze sobą w ramach podwórza, kwartału, narożnika 
ulic lub jednej ulicy (mogły też dołączać współużytkujące daną 
przestrzeń firmy, organizacje i instytucje). Trzy wybrane grupy 
sąsiedzkie, wspierane przez wyłonioną w otwartym konkursie 
organizację pozarządową (jej zadanie to organizacja spotkań, 
działania animacyjne i aktywizujące grupę sąsiedzką oraz eduka-
cja mieszkańców), w ciągu kilku miesięcy miały utworzyć własne 
koncepcje zagospodarowania wybranej przestrzeni ich podwórek. 
Przy przygotowywaniu tych koncepcji mieszkańcom pomagają 
obecnie studenci Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki 
olsztyńskiego uniwersytetu i ich opiekun naukowy.

Koncepcje zagospodarowania podwórek ocenia powołana 
przez prezydenta miasta komisja, która między przedstawione 
przez mieszkańców projekty rozdziela pochodzące z budżetu 
miasta środki finansowe na zrealizowanie zagospodarowania 
podwórek (na pierwszą edycję programu w 2017 r. przewidzia-
no 30 tys. zł, na edycje w latach 2018 i 2019 – po 60 tys. zł).  
Na podstawie doświadczeń z pilotażowej edycji programu z 2017 r. 
 w latach 2018 i 2019 zmieniono nieco zasady przyznawania do-
finansowania na realizacje sąsiedzkich koncepcji oraz zwiększono 
środki w programie. W pierwszej edycji programu wybierano 
jeden projekt, któremu przyznawano dofinansowanie w kwocie 
20 tys. zł. Wybrano wówczas śródmiejskie podwórko „Samo-
chodowe”, które nagrodzono za ideę ograniczenia miejsca dla 
parkujących tam samochodów oraz pomysł utworzenia ogrodu 
deszczowego; dwa inne podwórka miasto wsparło mniejszymi 
kwotami. W latach następnych dwukrotnie zwiększono budżet 
programu i zmodyfikowano zasady udzielania dofinansowania. 
Wszystkie trzy projekty otrzymują teraz z budżetu miasta po  
17 tys. zł, natomiast dodatkową kwotą 9 tys. zł dofinansowuje się 
jeden projekt za spełnienie szczególnych wymagań programu 
(premiuje się np. maksymalny udział terenów zieleni w stosunku 
do powierzchni objętej koncepcją i rozwiązania ekologiczne,  
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np. ogrody deszczowe). W ubiegłym roku tymi dodatkowymi 
środkami dofinansowano podwórko „Zaułek optymistów” na 
Zatorzu, które doceniono zwłaszcza za ogród deszczowy wpisujący 
się w działania przyjazne i potrzebne środowisku.

Po akceptacji projektów koncepcyjnych przez komisję działający 
z ramienia urzędu architekt przygotowuje na ich bazie niezbędne 
dokumenty formalnoprawne, uzyskuje wymagane zezwolenia, 
a w końcu mieszkańcy, wspierani przez miejskie służby, wykonują 
zagospodarowanie podwórek według opracowanych koncepcji. 
Program przewiduje, że finansowane w ramach programu działania 
mogą obejmować wyłącznie nieruchomości będące własnością 
miasta. Ze środków gminy finansowane są wszystkie elementy 
trwałego zagospodarowania przestrzeni – nasadzenia zieleni, ele-
menty małej architektury, murale itp. W dotychczas zrealizowanych 
w latach 2017-2018 dwóch edycjach programu „Podwórka z Na-
tury” wykonano zagospodarowanie dwóch podwórek położonych 
w śródmieściu Olsztyna oraz czterech podwórek na olsztyńskim 
Zatorzu. W tegorocznej edycji programu wybrano do realizacji 
zagospodarowanie kolejnych trzech podwórek: dwóch na Zatorzu 
i jednego w śródmieściu.

SKUTECZNE DZIAŁANIA
Z dotychczasowych doświadczeń programu „Podwórka z Natury” 
wynika, że grupy sąsiedzkie zagospodarowujące wybrane podwórka 
nie tylko skutecznie i z pożytkiem korzystają ze środków, które 
im przydzielono w programie. Chcąc zagospodarować w całości 
swoje podwórko, również same poszukują dodatkowych funduszy. 
Popularnością się cieszy zwłaszcza Olsztyński Budżet Obywatelski, 
udane są też próby społecznościowego finansowania potrzebnych 
prac poprzez crowdfunding. Przykładem tego jest sfinansowanie 
przez platformę polakpotrafi.pl tzw. parku kieszonkowego, kontynu-
ującego projekt, który w 2017 r. brał udział w programie „Podwórka 
z Natury”. W przemianę podwórek zaangażowanych jest wiele 
podmiotów z sektorów publicznego, społecznego i prywatnego.

Zagospodarowywane w programie podwórka zmieniły też 
ludzi mieszkających wokół nich. To efekt nie tylko wykonanych 
na podwórkach konkretnych prac, które sprawiły, że te wcześniej 
chaotyczne, zaniedbane rejony miasta, przestrzenie niczyje, stały się 
przyjazne. Zielone otoczenie, miejsca sąsiedzkich spotkań, miejsca 
do zabaw dzieci – to wszystko wpływa na ludzi. Najważniejsze 

było jednak to, że przygotowując i potem wykonując swój projekt, 
mieszkańcy się poznali, współpracowali z sąsiadami, architektami 
i urzędnikami. Stali się odpowiedzialni za miejsce, w którym żyją. 

CO DZIŚ ZNACZY „OLSZTYN: MIASTO OGRÓD”?
Dzisiejsze miasta poszukują pomysłu na swoją przyszłość. Wyzwania, 
którym będą musiały sprostać w najbliższych latach, wymagają od 
nich innego niż dotychczasowy sposobu działania. Miasta będą 
musiały myśleć nieszablonowo i znaleźć innowacyjne sposoby 
na ekonomiczne i społeczne zaangażowanie mieszkańców. Będą 
musiały znaleźć dobre rozwiązania czekających ich problemów, 
potrzebują więc inspiracji, edukacji i zwiększonej świadomości; 
potrzebują też nowych pomysłów oraz technologicznych i spo-
łecznych innowacji na miarę XXI w.

Wydaje się więc, że wyrażony marketingowym hasłem  
„Miasto – ogród z Natury” kierunek, który obrał Olsztyn, jest wła-
ściwy. Ale by to miasto rzeczywiście stało się miastem na wskroś 
„zielonym”, prawdziwym green city, konieczne będą w Olsztynie 
znacznie głębsze zmiany niż dotychczas, a w dodatku będą musiały 
one dokonać się w sferach, w których niewiele, jak dotąd, się zmie-
niło. Konieczne będą strategiczne, nakierowane na działanie kroki 
władz miasta w długoterminowej perspektywie. Konieczne będzie 
też zintegrowane i systemowe planowanie miasta – i też takie nim 
zarządzanie. Niezbędne będzie w związku z tym zasadnicze prze-
kształcenie miejskich instytucji, które z działania „silosowego” będą 
musiały przejść do myślenia i działania holistycznego – opartego 
na współpracy wielu podmiotów. Nieodzowne będą ciągła edukacja 
i rzeczywisty, a nie tylko formalny udział obywateli w rządzeniu 
miastem i zarządzaniu nim. Wszystko to będzie konieczne, bo 
model green city, współczesna wersja howardowskiego miasta 
ogrodu, oznacza zasadniczą przemianę miasta. ¢

ŹRÓDŁA
1. Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020. Olsztyn 2013, https://www.olsztyn.eu/

fileadmin/katalogi_wydzialowe/ZIT/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Miasta_Olsz-

tyn_2020.pdf (dostęp: 15.04.2019).

2. Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020 – uchwalony uchwałą nr XXIV Rady 

Miasta Olsztyna z 29 czerwca 2016 r., https://www.olsztyn.eu/fileadmin/zit/

MPRO2020.pdf (dostęp: 15.04.2019).
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KOMPLEKSOWA ODNOWA 
PLACU JAGIELLOŃSKIEGO 

W RADOMIU
Nieremontowany od lat 50. ubiegłego wieku Plac Jagielloński zmodernizowano w 2018 r., łącząc aspekty 

rewitalizacji oraz tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury. Dzięki temu przestrzeń stała się bardziej 
przyjazna dla mieszkańców, a zmiany są jednym z kroków do uodpornienia miasta na ocieplenie klimatu.

DR MARZENA KĘDRA
kierownik Biura Rewitalizacji, Urząd Miejski w Radomiu

P ołożony w Śródmieściu plac łączy ul. Focha ze zlokalizowa-
nym przy deptaku Placem Konstytucji 3 Maja. Od połowy 
XIX w. teren był wykorzystywany przez wojska carskie do 

nauki jazdy konnej. Jak podaje Krzysztof Fąfara z Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej, autor opracowania „Plac Jagielloński w Radomiu. 
Koncepcja urbanistyczna przebudowy fragmentu placu między uli-
cami Struga, Kelles-Krauza i pierzeją teatru”, plac powstał w sposób 
naturalny. O jego powstaniu i kształcie zadecydowały uwarunkowania 
ekonomiczne, własnościowe i polityczne. Głównym jego przezna-
czeniem aż do lat pięćdziesiątych XX w. była funkcja targowiska 
miejskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym odbywały się tam 
wiece i manifestacje, związane z położonym nieopodal Domem 
Robotniczym. W 1953 r. na placu stanął pomnik Wdzięczności Armii 

Radzieckiej. Od lat 50. XX w. ułożona z płyt nawierzchnia Placu nie 
była remontowana. Gdy na początku lat 90. XX w. zdemontowano 
pomnik, w miejscu, gdzie stał, nie posiano nawet trawy, ponieważ 
uniemożliwiały to pozostawione fundamenty pomnika.

KONTROWERSJE WOKÓŁ PLACU

Zabudowa Placu Jagiellońskiego jest zróżnicowana pod względem 
zarówno stylu, jak i gabarytów obiektów. W pobliżu zabytkowej, 
dawnej hali targowej, późniejszego domu towarowego, znajduje 
się wybudowany w ostatnim dziesięcioleciu trzykondygnacyjny 
budynek biurowo-usługowy i parterowy pawilon kwiaciarek. 
Wschodnią pierzeję Placu tworzy m.in. modernistyczny budynek 

Urząd Miejski w Radomiu
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teatru, południową zaś – kamienice czynszowe z XIX i XX w., 
z którymi sąsiaduje jedna z ostatnich inwestycji przy Placu Jagiel-
lońskim – czterokondygnacyjny budynek mieszkalny.

Mimo dogodnego położenia przez lata Plac nie służył mieszkań-
com. Nieremontowana od ponad półwiecza nawierzchnia, brak małej 
architektury, niska jakość zieleni przy Placu oraz w parku znajdują-
cym się w sąsiedztwie dawnej hali targowej spowodowały, że Plac 
stał się punktem przechodnim, a nie miejscem spotkań, zwłaszcza 
odkąd po północnej jego stronie kilka lat temu powstała największa 
w mieście galeria handlowa oraz osiedle mieszkaniowe. Plac jest z nią 
połączony kładką nad ulicą. Powstawaniu nowej zabudowy na placu 
i w jego sąsiedztwie towarzyszyła tocząca się w mieście od kilku 
lat dyskusja na temat jego funkcji oraz zakresu prac, które trzeba 
wykonać, by stał się miejscem spotkań mieszkańców. Przebudowa 
została ujęta w „Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia  
na lata 2014-2023” jako jedno z przedsięwzięć poprawiających jakość 
przestrzeni publicznej oraz wizerunek Śródmieścia.

Po dwóch nierozstrzygniętych konkursach na przygotowanie 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Placu Jagiellońskiego 
(w latach 2006-2014) miasto w 2014 r. przygotowało wytyczne 
do projektowania i ogłosiło przetarg na koncepcję przebudowy 
Placu. Propozycja firmy, która go wygrała, spotkała się z krytyką 
podczas zorganizowanych przez miasto konsultacji społecznych. 
Kontrowersje wzbudziły kluczowe założenia koncepcji: przebudowa 
układu komunikacyjnego i zamknięcie ulic Focha i Kelles-Krauza, 
budowa parkingu podziemnego na 200 samochodów pod płytą 
Placu, budowa fontanny multimedialnej oraz lokalizacja pomnika 
św. Kazimierza. Spośród 147 respondentów pozytywnie oceniło 
koncepcję 34, odmiennego zdania było 113 uczestników konsul-
tacji. Po uwagach zgłaszanych zarówno przez specjalistów, w tym 
architektów, jak i mieszkańców firma poprawiła koncepcję. Na jej 
podstawie miała przygotować dokumentację projektową. Ponieważ 
nie dotrzymała terminów jej wykonania, miasto zerwało umowę. 
Wówczas Radosław Witkowski, prezydent Radomia, zdecydował, 
że Plac Jagielloński nie będzie gruntownie przebudowywany, ale 
zostanie wyremontowany według koncepcji przygotowanej przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną w Radomiu. Ta koncepcja również 
była konsultowana z mieszkańcami. Spośród 40 osób, które wy-
pełniły ankietę, pozytywnie oceniło projekt 26, a negatywnie - 14. 
– Musimy przywrócić temu miejscu normalność, dokonać zmian, 
pokazać, że to piękne miejsce naszego miasta – mówił na spotkaniu 
z mieszkańcami w lipcu 2017 r. Radosław Witkowski. – Mamy też 
świadomość wyzwania, jakim jest kompleksowa przebudowa Placu 
Jagiellońskiego. Ale to przed nami – dodał.

„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
Miasto ogłosiło przetarg na modernizację Placu w systemie „za-
projektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmowało więc opracowanie 
dokumentacji projektowej, remont Placu Jagiellońskiego oraz 
częściową przebudowę skrzyżowania sąsiadujących z nim ulic 
Chrobrego, Struga i Pileckiego oraz Chrobrego, Czystej i Zegara 
Słonecznego. Projekt zakładał zagospodarowanie Placu, remont 
jego nawierzchni i alejek, a także zapewnienie małej architektury 
i oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych. Zaplanowano 
również powstanie przyłącza i instalacji wodociągowej (w związku 
z budową tzw. elementu wodnego oraz toalety), a także przyłącza 

i instalacji elektrycznej oraz przedłużenie istniejącej zatoki auto-
busowej. W sierpniu 2017 r. miasto ogłosiło przetarg, w którym 
wpłynęły dwie oferty. Wygrała tańsza, złożona przez radomską 
firmę. Koszt remontu wyniósł 6 034 417 zł. Wykonawca miał udzielić 
sześcioletniej gwarancji na wykonaną inwestycję. Zgodnie z umową 
zawartą 30 października 2017 r., przebudowa miała się zakończyć 
do 30 sierpnia 2018 roku. Ponieważ inwestycja została oddana po 
terminie (25 października 2018 r.), miasto naliczyło kary w łącznej 
wysokości blisko 700 000 zł. Po remoncie Plac składa się z dwóch 
przestrzeni – terenu przed teatrem, na którym miasto planuje 
m.in. urządzanie imprez masowych, oraz części przeznaczonej na 
wypoczynek i rekreację. Wykonano nowe nasadzenia, ustawiono 
ławki i drewniane leżaki. Znajdują się tutaj m.in. siedziska i stoliki, 
a także fontanna, którą tworzą trzy kule wykonane z granitu w trzech 

kolorach. Niektóre siedziska są wyposażone w gniazda umożliwiające 
udostępnianie Internetu oraz ładowanie sprzętu elektronicznego. 
Stopnie schodów terenowych zostały wykończone listwami LED, 
co wieczorem poprawia bezpieczeństwo i estetykę. – To jedno 
z najważniejszych miejsc w naszym mieście. Przez wiele lat jego 
przebudowa była jedynie tematem dyskusji. Brakowało natomiast 
odważnych decyzji. Nowy wygląd Placu Jagiellońskiego to element 
zmian, na które cztery lata temu umawiałem się z mieszkańcami. 
Deklarowałem tworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni 
publicznej. Jestem przekonany, że odnowiony Plac Jagielloński 
będzie teraz popularnym miejscem spotkań radomian – mówił 
prezydent Radosław Witkowski podczas symbolicznego otwarcia 
wyremontowanego Placu.

WIATY O SPECJALNEJ KONSTRUKCJI
W czasie, gdy remont Placu zbliżał się ku końcowi, w północnej 
jego części, przy przedłużonej zatoce autobusowej przy ul. Struga, 
powstały pierwsze w Polsce dwa tzw. zielone przystanki, zatrzymu-
jące wodę opadową. Jest to jeden z elementów demonstracyjnych 
realizowanego przez gminę od 2015 r. Projektu LIFE14 CCA/
PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną 
gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, współfinan-
sowanego z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podkreślają realizatorzy 
projektu (gmina miasta Radomia, Wodociągi Miejskie, Uniwersytet 
Łódzki oraz firma FPP Enviro), jest to pierwszy w Polsce projekt 

Powstawaniu nowej zabudowy  
na Placu towarzyszyła tocząca się 
w Radomiu od kilku lat dyskusja 
na temat jego funkcji i zakresu 

prac, które trzeba wykonać, 
by stał się miejscem spotkań 

mieszkańców.
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demonstracyjny wdrażający działania adaptacyjne kompleksowo 
i na taką skalę (ramka). Jego celem jest zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie planowania i infrastruktury w sferze śro-
dowiskowej. Mają one zabezpieczać miasto przed podtopieniami, 
łagodzić skutki ekstremalnych temperatur oraz poprawiać jakość 
środowiska i przestrzeni publicznej.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie projektu LIFE, 
wybór lokalizacji zielonych przystanków był związany z opracowaną 
w ramach projektu oceną wrażliwości miasta na zmiany klimatu, 
zawierającą m.in. analizę rozkładu temperatur w mieście w trakcie 
upałów. Okazało się, że Plac Jagielloński jest jednym z najbardziej 
nagrzanych miejsc, a temperatura, przy średnich w ciągu dnia  
25-30ºC, jest tam wyższa o 7ºC. Jest to jednocześnie, obok dworca 
PKP, jeden z najbardziej obciążonych przystanków komunikacji 
miejskiej. Miasto, wskazując lokalizację, wzięło pod uwagę również 
remont Placu, uznając, że połączenie przedsięwzięcia rewitaliza-
cyjnego z działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu pozwoli 
na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. – To kontynuacja 
zmian na Placu Jagiellońskim. Znajdujące się tam wiaty to niewielka 
rzecz, ale ciesząca oko – podkreśla prezydent Witkowski. – Mam 
nadzieję, że rozwiązanie znajdzie naśladowców. Roślinnością mogą 
zostać pokryte dachy hal sportowych i innych dużych obiektów.  
To zarówno poprawia estetykę, jak i wpływa na mikroklimat – dodaje.

Konstrukcje wiat zostały przygotowane specjalnie dla radom-
skiego projektu. Na wzmocnionym dachu ułożono izolację, czyli 
warstwę wodochronną, odporną na przerastanie przez korzenie 

roślin, a na niej specjalną włókninę, która ma za zadanie chro-
nić oraz magazynować wodę opadową. Jej pojemność wynosi  
ok. 3,5 l na m2. Kolejną warstwę dachu tworzy włóknina, która nie 
tylko ma chronić oraz chłonąć wilgoć, ale również posiada właści-
wości drenażowe. Ta warstwa także ma za zadanie magazynować 
wodę. Jest w stanie zatrzymać 6 l wody w 1 m2.

ZIELONE PRZYSTANKI
Kolejnym elementem jest substrat składający się m.in. z kruszywa 
i kompostu, na którym ułożono rozchodnikową matę wegetacyjną 
z kilkunastoma gatunkami roślin rosnących na macie z włókna 
kokosowego. Rozchodniki są odporne na różne warunki pogodowe, 
ponieważ mogą przechowywać wodę w liściach. Jak szacują specja-
liści, zielony dach jest w stanie zatrzymać nawet 90% spadającej na 
niego wody (jednorazowo ok. 180 litrów). W czasie suszy woda ta 
jest wykorzystywana przez rośliny i odparowywana, obniżając tem-
peraturę otoczenia. W trakcie intensywnych opadów woda, która nie 
zostanie zgromadzona na dachu, oraz woda z chodników w pobliżu 
przystanków spływają do znajdującej się za wiatą specjalnej skrzyni i są 
wykorzystywane przez zimozielone pnącza porastające ściany wiaty. 
Woda, która pozostanie, jest rozsączana i zasila trawnik oraz rosnące 
w pobliżu drzewa – system nawadniania jest w stanie zatrzymać 470 l 
wody opadowej zebranej z 40 m2 przyległych chodników i zapewnia na 
około dwa tygodnie wodę niezbędną dla przeżycia drzewa. Informacje 
o systemie są zamieszczone na ścianie wiaty, dzięki czemu podróżni 
i przechodnie mogą poznać zalety zielonych przystanków.

System pozwala więc na przeciwdziałanie podtopieniom podczas 
intensywnych opadów, co ma znaczenie również w kontekście wzrostu 
od 2018 r. opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów uszczelnionych. Pozwala też na obniżenie temperatury 
oraz przeciwdziała tzw. miejskim wyspom ciepła. Zielone przystanki 
wprowadzają roślinność tam, gdzie jest jej w miastach najmniej – 
bezpośrednio w pasie drogowym. Specjaliści wyliczyli, że roślinność 
na dachu i odparowywana woda, nagromadzona podczas opadów, 
mogą obniżyć jego temperaturę o 7ºC, a roślinność na nim może 
wyprodukować nawet 10 kg tlenu rocznie. Nie bez znaczenia jest 
stworzenie warunków do bioróżnorodności, w tym owadów i ptaków. 
Autorzy pomysłu podkreślają, że o ile projektowanie i praca nad 
koncepcją przystanku były długotrwałym i wymagającym procesem, 
o tyle utrzymanie i pielęgnacja nie są bardziej skomplikowane niż 
w przypadku tradycyjnej wiaty. Różnica polega na tym, że systemy 
nawadniania muszą być oczyszczane z osadów czy liści, a w trakcie 
suszy trwającej powyżej czterech tygodni roślinność na dachu należy 
podlać. Koszt powstania jednej wiaty wraz z projektem oraz instalacją 
podziemną to nieco ponad 30 tys. zł.

PRZYSZŁOŚĆ PLACU JAGIELLOŃSKIEGO
Obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi prace nad 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego 
terenu oraz nad koncepcją zagospodarowania skweru za domem 
towarowym. Jak podkreśla prezydent Radosław Witkowski, prze-
prowadzony remont ma być istotnym elementem kompleksowego 
projektu zagospodarowania tego miejsca. Prezydent zapowiada 
ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących dalszego zago-
spodarowania Placu oraz jego okolicy. ¢

EFEKTY PROGRAMU LIFE
 
Dotychczas w ramach projektu powstało oczko wodne 
na terenie jednego z przedszkoli, które umożliwia 
przechwytywanie i lokalne zagospodarowywanie wody 
opadowej oraz zapewnia bioróżnorodność, co ma 
także istotne aspekty edukacyjne dla przedszkolaków. 
Zaplanowano również powstanie w mieście zbiorników 
retencyjnych, renaturyzację rzeki Mlecznej, czyli 
przywrócenie jej naturalnego biegu na kilkusetmetrowym 
odcinku, stworzenie polderów zalewowych na rzece 
Cerekwiance, a także budowę zbiornika wodnego  
na osiedlu Nad Potokiem. Istotnymi zadaniami będą 
też oczyszczenie dna zalewu na Borkach, przebudowa 
i oczyszczenie stawów kolmatacyjnych oraz remont 
jazu głównego. Na zalewie mają powstać pływające 
wyspy z roślinnością oraz fontanny zasilane energią 
z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. 
Zaplanowano ponadto rozwiązania mające poprawić 
jakość wody, m.in. montaż systemu natleniania, co 
obok innych działań zabezpieczających ma zapobiegać 
wykwitowi glonów. Niezbędne do tego urządzenia, 
podobnie jak fontanny, mają być zasilane energią 
pochodzącą z odnawialnych źródeł. Miasto planuje też 
stworzenie infrastruktury do wakeboardingu, zakup 
nowego sprzętu pływającego i przebudowę placów 
zabaw, przygotowanie placu na organizację imprez 
masowych, a także budowę parkingu.
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OGRODY KRAKOWIAN
Park kieszonkowy to niewielka przestrzeń dająca możliwość spędzania wolnego czasu  

na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Parki takie zlokalizowane są blisko miejsc zamieszkania  
w mocno zurbanizowanych miejscach, w których brakuje terenów zieleni.  

Dobrym przykładem zastosowania tego typu rozwiązania jest Kraków.

ŁUKASZ PAWLIK 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Nawet w częściach miast, gdzie zlokalizowana jest intensywna 
zabudowa, gdzie nie ma szans na tworzenie większych 
parków, można znaleźć skwer, zieleniec czy inny skra-

wek niezabudowanego terenu, który można przekształcić w oazę 
zieleni. Jeden z pierwszych parków kieszonkowych – Paley Park –  
powstał w latach 60. ubiegłego wieku na Manhattanie w Nowym 
Jorku. Parki kieszonkowe zyskują coraz większą popularność na 
całym świecie. Charakteryzują się niewielką powierzchnią, która 
standardowo nie przekracza 50 arów.

PROJEKT BUDZĄCY ENTUZJAZM

Krakowskie parki kieszonkowe zostały nazwane Ogrodami 
Krakowian. Zlokalizowane są na terenie całego miasta, nie tylko 
w centrum. Tereny te przypominają ogrody, z tą różnicą, że do-
stęp do nich mają wszyscy mieszkańcy – stąd nazwa. Zazwyczaj 
na ich terenie posadzone są wszystkie formy roślin: drzewa, 
krzewy, byliny i rośliny cebulowe. Dzięki temu już od wiosny 
wypełnione są kwiatami. Mają też pełne „ogrodowe” wyposażenie. 
Dużą popularnością cieszą się huśtawko-ławki, lecz na terenie 
Ogrodów Krakowian nie zabraknie zwykłych ławek, a czasami 
leżaków czy nawet hamaków. Istotnym wyposażeniem są również 
urządzenia dla dzieci i urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych. 
Wyposażenie nie jest tak bogate jak na terenie placów zabaw 
czy na terenie parków. Często są to pojedyncze elementy czy 
proste elementy przestrzenne zachęcające do zabawy. Dobrym 
przykładem jest stara, kiedyś znana i popularna gra w klasy czy 
lubiane przez dzieci trampoliny.

Pierwszy park kieszonkowy w Krakowie powstał w 2016 r. przy 
ul. Fałata na terenie dzielniczy Zwierzyniec. Jego powierzchnia 
to ok. 20 arów. Zlokalizowany został w miejscu zaniedbanego 
skweru. O jego powstanie zabiegała Rada Dzielnicy Zwierzyniec, 

która przeznaczyła na jego powstanie środki ze swojego budżetu. 
Jego powstanie poprzedziły konsultacje z mieszkańcami, dzięki 
którym udało się poznać potrzeby mieszkańców oraz przekonać 
ich do przyjętych rozwiązań. Początkowo duże zastrzeżenia budziły 
leżaki z uwagi na obawy niepożądanego ich wykorzystania w go-
dzinach nocnych. Projekt ten po zrealizowaniu został przyjęty przez 
mieszkańców z dużym entuzjazmem, a wcześniej formułowane 
obawy nie potwierdziły się. Radni dzielnicowi zapowiedzieli też 
przeznaczenie kolejnych środków rady dzielnicy na kolejny park 
kieszonkowy. Obecnie na terenie Dzielnicy Zwierzyniec funkcjonują 
już trzy parki kieszonkowe.

Niecały rok później zrealizowano kolejny projekt parku kie-
szonkowego – przy ul. Dekerta w Krakowie. Kolejny zaniedbany 
skwer został przekształcony w piękny ogród motyli. Utworze-
nie parku kieszonkowego było możliwe dzięki zaangażowaniu 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stworzyli oni projekt  
„Na rogu Dekerta”, w ramach którego zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy na platformie crowdfundingowej i zebrali na zagospo-
darowanie skweru ponad 20 tys. zł, angażując w ten projekt setki 
mieszkańców. Swoim zaangażowaniem studenci dali przykład 
wszystkim krakowianom, w jaki sposób można zmieniać otoczenie, 
i pokazali, jak bardzo zieleń może wszystkich łączyć.

18 PARKÓW W 2018 R.
Po obserwacji, z jakim przyjęciem spotkały się parki kieszonkowe 
przy ul. Fałata, ul. Dekerta i ul. Królowej Jadwigi (drugi park, który 
powstał na terenie dzielnicy Zwierzyniec), postanowiono zrealizować 
projekt 18 parków w 2018 roku. W ramach tego projektu w 2018 r.  
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizował ich 14, a cztery 
pozostałe zostaną zrealizowane w pierwszej połowie 2019 r.

Funkcjonujące Ogrody Krakowian nie tylko poprawiają 
jakość przestrzeni publicznej od strony estetycznej. Okazuje 
się, że przestrzenie te zaczynają żyć, mieszkańcy chętnie z nich 
korzystają. Ogrody stały się miejscem spotkań, nawiązywane 
są nowe relacje. Ogrody Krakowian są ważnym elementem 
budowania tożsamości lokalnej oraz integrują ludzi miesz-
kających w sąsiedztwie. Nie potwierdziły się też wcześniejsze 
obawy, że miejsca te będą niszczone czy wręcz będą przyciągać 
niepożądanych użytkowników. Parki kieszonkowe okazały się 
bezpieczne nawet w miejscach, gdzie wcześniej dochodziło 
do niepożądanych sytuacji. Więcej o tym zjawisku można 
się dowiedzieć z przyjętego programu poprawy bezpieczeń-

Pierwszy park kieszonkowy 
w Krakowie powstał  

w 2016 r. przy ul. Fałata  
na terenie dzielnicy Zwierzyniec. 
Jego powierzchnia to ok. 20 arów.
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stwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny 
Kraków”: Dążenie do tworzenia zintegrowanych i aktywnych 
wspólnot lokalnych to również jeden z celów koncepcji na-
zywanej zapobieganiem przestępczości przez kształtowanie 
przestrzeni (ang. Crime Prevention Through Environmental 
Design; CPTED). CPTED jest rozwijaną od lat 60. ubiegłego 
wieku interdyscyplinarną strategią prewencji kryminalnej 
o naukowo potwierdzonej skuteczności. Opiera się na zało-
żeniu, że prawidłowo ukształtowana przestrzeń (tj. taka, która 
sprzyja zacieśnianiu więzi między mieszkańcami oraz zwiększa 
prawdopodobieństwo ujawnienia przestępstwa i jego spraw-
cy) w sposób znaczący wpływają na poziom bezpieczeństwa 
i poczucia bezpieczeństwa użytkowników.

WYKORZYSTUJĄC POTENCJAŁ MIEJSCA
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wszystkie ogro-
dy opierają się na podobnym schemacie. W rzeczywistości 
każdy z nich projektowany jest indywidualnie, wykorzystując 
potencjał miejsca. Istniejąca zieleń, często w wieku dojrza-
łym, odpowiednio wykorzystana w projekcie jest cenniejsza 
od nowych nasadzeń. Dodatkowo może stanowić inspirację 
dla całego projektu. Tego typu przykładem może być ogród 

dębowy lub leśny. Na terenie ogrodu dębowego rośnie stary, 
okazały dąb. W projekcie pozostawiono odpowiednią prze-
strzeń dla jego funkcjonowania, co odpowiednio go wyeks-
ponowało, a pozostałe elementy skweru nawiązują tematyką 
do dębu. Na kilku tablicach została również zaprezentowana 
legenda związana z tym drzewem, którą opowiedział jeden 
z mieszkańców. Natomiast na skwerze leśnym wykorzystano 
w projekcie potencjał kilku grup drzew złożonych z rodzimych 
gatunków. Postanowiono wykorzystać ich potencjał i nadać 
całemu terenowi charakteru leśnego, wprowadzając rośliny 
charakterystyczne dla runa leśnego, elementy drewnianych 
grzybów o gatunkach związanych z konkretnymi gatunkami 
drzew, a leśne żuczki stały się elementami małej architektury.

Dodatkowo różnorodność zastosowanych form podnosi 
bioróżnorodność i wpływa na ich stabilność oraz wprowadza 
wielopiętrowość. Dolne piętro tworzą trawniki, rośliny cebulowe 
i byliny. Pośrednie piętro tworzą krzewy, a piętro górne tworzą 
drzewa. Dzięki temu cały ogród dostarcza jeszcze więcej korzyści –  
skuteczniej filtruje powietrze, dostarcza więcej tlenu, wprowadza 
więcej wilgoci, skuteczniej obniża temperaturę oraz lepiej reten-
cjonuje wodę. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach tego 
projektu posadził 207 drzew, 10 577 krzewów, 20 595 bylin i traw 
oraz 6772 roślin cebulowych. ¢

Podsumowanie projektu Ogrody Krakowian
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