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O zakładzie 

Miło nam poinformować, że oddajemy 
w ręce czytelników pierwszy numer broszury 
informacyjnej dotyczącej działalności biel-
skiego Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.

W tym wydawnictwie będą poruszane 
tematy związane z bieżącą działalnością spół-
ki, zostaną przedstawione rady dotyczące 
postępowania z poszczególnymi odpadami 
oraz sposoby ich prawidłowej segregacji 
u źródła. Opisywane będą również procesy 

jakie przeprowadzane są na terenie Zakładu. 
Znajdzie się tu również miejsce na informację 
o działaniach wspomagających walkę z uciąż-
liwościami mającymi źródło na terenie ZGO.

W tym numerze przybliżamy historię biel-
skiego Zakładu Gospodarki Odpadami, przy-
pomnimy czym jest nowy system segregacji 
odpadów i na czym on polega, przedstawimy 
również informacje na temat inwestycji prze-
prowadzanych na terenie zakładu.

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. jest no-
woczesną firmą zajmującą się kompleksowym 
zagospodarowaniem odpadów. Realizując 
misję: 

„W trosce o ludzi i środowisko:
• sortujemy, odzyskujemy i unieszkodli-

wiamy odpady,
• zgodnie ze standardami UE i przepisami 

prawa polskiego”

Dążymy do ograniczania do minimum 
strumienia odpadów kierowanych na skła-
dowisko. Koncentrujemy się na odzysku od-
padów o charakterze surowców wtórnych, 
demontażu odpadów wielkogabarytowych 

oraz budowlanych, uzyskaniu po procesie 
kompostowania bezpiecznych dla środowiska 
produktów. 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w spo-
sób optymalny  zagospodarowuje odpady 
z miasta Bielska-Białej i części gmin powiatu 
bielskiego, poprzez ich przetwarzanie, odzysk 
surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie 
na składowisku pozostałości poprocesowych, 
tym samym jest jednym z najnowocześniej-
szych zakładów zagospodarowania odpadów 
w Polsce.

Zakład pełni rolę regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych tzw. 
RIPOK-a. 
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Historia
Instalacja wraz ze składowiskiem zaj-

muje obszar ok 50 ha i zlokalizowany 
jest we wschodniej części miasta Biel-
ska-Białej w dzielnicy Lipnik, na terenie 
wyeksploatowanego kamieniołomu, gdzie 
odpady deponowane były od lat 60-tych 
XX wieku. 

Od 1991 r. gospodarką odpadami (tj. od-
biorem i unieszkodliwianiem) na terenie 
miasta Bielska-Białej zajmował się Zakład 
Oczyszczania Miasta jako zakład budżetowy 
Gminy Bielsko-Biała.

16 lipca w 1999 roku. Rada Miejska Bielska-
-Białej Uchwałą nr XVI/182/99 wyraziła wolę 
utworzenia spółki akcyjnej pod firmą „ Zakład 
Gospodarki Odpadami”, której przedmiotem 
działalności miało być przede wszystkim bu-
dowa, utrzymanie i eksploatacja składowiska 
odpadów oraz obiektów służących do wyko-
rzystywania i unieszkodliwiania odpadów. 

W dni 10 stycznia 2000 roku nastąpiło za-
rejestrowanie Spółki w Sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej, a od 1 lutego 2000 r. Spółka 

rozpoczęła realizację zadań gospodarczych, 
do których została powołana.

Spółka została wyposażona przez akcjo-
nariusza głównie w składowisko odpadów 
(wniesione w postaci aportu) eksploato-
wanego od 1960 r. Jego żywotność była 
przewidziana na okres do 2002/2003 roku. 
Z tego też powodu, przed Spółką stanęły dwa 
zadania: budowa nowego sektora składowi-
ska odpadów wraz z instalacjami służącymi 
do minimalizowania ilości odpadów oraz 
rekultywacja starego składowiska. 

W czerwcu 2003 roku Spółka oddała do 
eksploatacji nowy I sektor składowiska od-
padów. Również w tym okresie postano-
wiono, iż nowa inwestycja nie tylko może, 
ale i powinna służyć zarówno mieszkańcom 
Gminy Bielsko-Biała, jak i mieszkańcom gmin 
powiatu bielskiego.

Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
w Bielsku-Białej podjął działania zmierzające 
do uzyskania środków z Unii Europejskiej na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa kom-

Tak było dawnej 
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pleksowego systemu gospodarki odpadami dla 
miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego”

Po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej 
– z Funduszu Spójności – przystąpiono do 
realizacji inwestycji i na dotychczas niezago-
spodarowanym terenie zaczęto dynamicznie 
realizować zaplanowane inwestycje. Budowa 
zakładu trwała od 2008 do 2012 roku i obecnie 
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku 
Białej jest jednym z najnowocześniejszych 
zakładów do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów w Polsce, posiadają-
cym status RIPOK-a, tzw. regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych. 
Posiada dużą moc przerobową linii techno-
logicznych sortowniczej na poziomie 70 000 
Mg/rok, linii do kompostowania na poziomie 
25 000 Mg/rok, spełnia wymogi najlepszych 
dostępnych technologii (tzw.BAT). Zapew-
nia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych, opako-
waniowych i wydzielenie z nich surowców 
nadających się do odzysku, umożliwia prze-
twarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych, ulegających biodegradacji. 
W ramach tej inwestycji wybudowano również 
sektor o pojemności 614 000 m3, co umożli-
wia przyjmowanie odpadów przez okres nie 
krótszy niż 15 lat. 

Dzięki zastosowaniu nowych technologii 
możliwe jest odzyskiwanie wielu rodzajów 
frakcji materiałowych, co pozwala na ogra-
niczenie deponowanych na składowisku od-
padów poprocesowych do poziomu ok. 30% 
z całego strumienia odpadów przyjmowanych 
do zakładu.

Bardzo ważnym aspektem jest również fakt, 
że stworzone zostały nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców Bielska-Białej i okolic dające 
pewne i stabilne zatrudnienie. Zarząd Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 
stara się aby zakład postrzegany był przez 
mieszkańców jako nowoczesne przedsiębior-
stwo zajmujące się w sposób uporządkowany 
gospodarką odpadami w swoim regionie. 

Obecnie
Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju nastąpiły 

zmiany w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Na terenie Bielska Białej zo-
stał wprowadzony nowy tzw. dualny system 
gospodarowania odpadami. 

Polega on na tym, że „u źródła” czyli tam 
gdzie odpady powstają, zbierane są selektyw-
nie w podziale na 2 rodzaje: czyli na “SUCHE” 
i “MOKRE”. 

Widok na ZGO S.A.  
w Bielsku-Białej  

– maj 2012 r.
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Dualny system jest bardzo wygodny dla 
mieszkańców, gdyż zamiast kilku koszy na 
surowce wtórne segreguje się je tylko na 2 
rodzaje. Wszystkie odpady nastęnie trafiają 
do nowego Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Bielsku-Białej, gdzie dzięki zaawansowanej 
linii technologicznej poszczególne surowce 
będą wysegregowane, a tylko pozostałości, 
których nie można przetworzyć tzw. balast 
trafiać będzie na składowisko.

Odpady zbierane jako “MOKRE” powinny 
stanowić tzw. bioodpady, czyli odpady orga-
niczne, inaczej mówiąc wszystko, co nadaje 
się do kompostowania (resztki kuchenne, 
mokry papier, skoszona trawa itp.),pojawiają 
się tu tez zużyte pieluchy jednorazowe czy 
środki higieny osobistej, gdyż w odpadach 
„suchych” zabrudzałyby surowce wtórne. Całą 
resztę wrzucamy do pojemnika z napisem 
“SUCHE”. W tych “suchych” odpadach znajdą 
się surowce wtórne, jak np. tworzywa sztuczne, 
papier i karton, szkło, folie, puszki, kartoniki po 
sokach i mlekach i wiele innych. Ważne aby 
były one opróżnione z zawartości. 

Bardzo ważne jest aby do żadnego z tych 
koszy nie wrzucać odpadów niebezpiecz-
nych czy popiołu, który zbierany jest od-
dzielnie. 

Odpady niebezpieczne to np. zużyte bate-
rie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, 
zużyte akumulatory, oleje, smary, opakowania 
po środkach i substancjach niebezpiecznych 
(farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepra-
cowane itd.) zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (tzw. ZSEE).

To co możemy z tymi odpadami  
niebezpiecznymi zrobić?

Już dziś pojemniki na baterie są ustawione 
w wielu szkołach i urzędach, przeterminowane 
leki można oddać w aptekach, zaś sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny można oddać w sklepie 
RTV/AGD przy zakupie nowego urządzenia. 
Można je również oddać bezpłatnie w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który zlokalizowany jest przy Zakładzie Go-
spodarki Odpadami. 

Zmechanizowana sortownia odpadów
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Hierarchia postępowania z odpadami 

Inwestycje prowadzone na terenie zGO 

POdczyszczalnIa

Na terenie ZGO S.A. trwa realizacja in-
westycji związanej z budową podczysz-
czalni, która będzie obsługiwała odcieki 
składowiskowe pochodzące z sektora I i II 
składowiska odpadów oraz tzw. starego 
zrekultywowanego składowiska odpadów. 
Aktualnie odcieki z sektora I i II zbierane 
są w zbiorniku retencyjnym, obok którego 
budowana jest obecnie podczyszczalnia i z 
którego będą czerpane ścieki do procesu.

System podczyszczania odcieku oparty 
będzie na technologii bioreaktora membra-
nowego (w skrócie MBR). Będzie to pierw-
sza podczyszczalnia tego typu w Polsce

Proces podczyszczania obywać będzie 
się automatycznie i będzie przebiegał 
dwuetapowo. Najpierw w bioreaktorach 
zamkniętych realizowany będzie proces 
biologicznego oczyszczania z wykorzysta-
niem osadu czynnego (zawiesiny mikro-
organizmów), a następnie odcieki będą 
poddawane ultrafiltracji membranowej, 
pozwalającej na zatrzymanie osadu czyn-
nego i innych zanieczyszczeń w układzie 
podczyszczania, a przefiltrowany (pod-
czyszczony) odciek (permeat) kierowa-
ny będzie do istniejącej kanalizacji i na 
oczyszczalnię AQUA S.A. 

Realizacja tej inwestycji pozwoli na pro-
wadzenie systematycznego osuszania bryły 
składowiska oraz będzie wspomagał proces 
pozyskiwania gazu składowiskowego.

Hierarchia postępowania z odpadami 
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Efekt podczyszczenia odcieków Budowa podczyszczalni – październik 2013 r.

Codziennie produkujemy ogromną ilość 
odpadów. Przyjmuje się, że statystyczny 
Polak rocznie wytwarza około 320 kg od-
padów. A ta ilość z roku na rok wzrasta.

Dlatego, aby nie powstawały góry usy-
pywane z odpadów wprowadzono prze-
pisy, które wymagają działania zgodne 
z poniższą hierarchią:



6

Rekultywacja bielskiego składowiska
W dniu 10 października 2013 r. rozpo-

czął się kolejny, bardzo ważny etap rekul-
tywacji składowiska na terenie Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Lipniku. Jest 
to miejsce, w którym znajdują się odpady 
z terenu Bielska-Białej, które trafiały tam 
od 2003 do połowy 2010 roku. W tam-
tym czasie do bielskiego zakładu przy-
jeżdżały zmieszane odpady komunalne 
i praktycznie wszystkie deponowane były 
w odpowiedniej kwaterze składowiska. 
Nie było wtedy mowy o pozyskiwaniu 
surowców wtórnych, gdyż na terenie za-

kładu nie istniały odpowiednie instalacje 
do segregacji odpadów. Po zapełnieniu 
się składowiska rozpoczęto procedurę 
związaną z uzyskaniem pozwolenia na 
przeprowadzenie rekultywacji. Następ-
nie wybrano wyspecjalizowaną firmę 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
I tak 10 października 2013 r. podpisano 

stosowną umowę na realizację jednej 
z kluczowych inwestycji, będącej jed-
nym z ważniejszych elementów walki 
z nieprzyjemnymi zapachami mającymi 
źródło na terenie tego składowiska. To 
miejsce w ubiegłym roku wyjątkowo dało 
się we znaki okolicznym mieszkańcom, 
gdyż pogoda nie była łaskawa dla składo-
wisk. Warunki pogodowe, czyli najpierw 
deszczowa wiosna, a później upalne lato 
przyczyniły się do zwiększonej emisji 
nieprzyjemnych zapachów z tego źródła. 
Prace rekultywacyjne polegające na czę-

ściowym przemieszczaniu odpadów oraz 
ich przykrywaniu grubą warstwą ziemi, 
rozpoczęły się 23 października i zakoń-
czyły się 4 grudnia 2013 r. Tak zamknięte 
i zrekultywowane składowisko przyczyni 
się do zminimalizowania niekontrolo-
wanych emisji uciążliwych zapachów 
pochodzących z tego źródła.

Prace rekultywacyjne

W NASTęPNyM NUMERZE PRZyBLIżyMy PAńSTWU PRACę KOMPOSTOWNI  
ORAZ PRZyJRZyMy SIę PROCESOM, KTóRE ZACHODZą W TEJ INSTALACJI.


