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PROCESY LOGISTYCZNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na 

to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z 

każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego postępowania z odpadami. Nieużytkowane odpady są 

kierowane na składowiska odpadów i mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko ekologiczne, ale także środowisko spo-

łeczne - składowiska mogą mieć znaczący wpływ również na warunki życia społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie 

procesów gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i ochrony 

środowiska. Opisano procesy zachodzące w czasie  gospodarowania odpadów komunalnych  w oparciu o działalność wybra-

nego przedsiębiorstwa. Wzrost świadomości ekologicznej, recyklingu, pozyskiwania surowców wtórnych wpływa na racjonalne 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc odpady poddać recyklingowi należy zebrać je oraz przetransportować do 

zakładów utylizacji, sortowni lub bezpośrednio na wysypiska odpadów.  

 

WSTĘP 

W wyniku działalności człowieka powstaje coraz to większa 
ilość odpadów. Stanowi to realne zagrożenie dla środowiska natu-
ralnego oraz wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia i jakość 
życia ludzi bezpośrednio, jak i pośrednio – skażenie wody gleby 
oraz powietrza.[1, s. 5] Dlatego też utworzenie złożonego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi jest niezbędne. Problemy z 
nagromadzonymi materiałami odpadowymi, likwidacją zarówno 
przyczyn, jak i skutków skażeń środowiska, stało się powodem 
zmniejszania objętości odpadów oraz ich utylizacji. Oszczędne 
zużytkowanie zasobów naturalnych oraz efektywne wykorzystywa-
nie odpadów stało się determinantą do działań mających na celu 
zmniejszenie katastrofy ekologicznej, ale również powstanie korzy-
ści ekonomicznych. Gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
zastosowaniem najnowszych technologii jest źródłem zysków dla 
potencjalnych i obecnych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. 
Prężny rozwój technologii i metod zarządzania doprowadziły do 
wdrażania działalności organizacji środowiskowej i zastosowania 
nowych narzędzi logistycznych. Efektem tego jest logistyka zorien-
towana na środowisko oraz odpady komunalne, określana jako 
logistyka zwrotna lub logistyka odpadów. Jej podstawowym celem 
jest wprowadzanie procesów logistycznych w kształtowaniu prze-
pływów wszelkiego rodzaju odpadów, a w szczególności odpadów 
komunalnych, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.  

Wciąż wzrastające zainteresowanie sektorem logistycznym w 
biznesie i coraz to nowsze regulacje międzynarodowe skupiające 
się na ochronie środowiska, przeciwdziałaniem źródłom globalnego 
ocieplenia oraz zwiększeniu ekologicznej świadomości wśród ludzi, 
zmusza do zharmonizowanego spojrzenia na przepływy w zarzą-
dzaniu odpadami. Niezbędnym elementem w fazie życia produktu 
od momentu jego zużycia do zupełnej utylizacji staję się zanikanie 
cyklu jego zagospodarowania. Obecny pełen cykl rozpoczyna się od 
zebrania surowców potrzebnych do wytworzenia danego produktu a 

kończy się na oczyszczeniu pozostałości po produkcie, które wraca-
ją do przyrody. Szczególnym problemem dotyczących procesów 
gospodarowania są przepływy odpadów na wysypisko oraz do 
punktów recyklingowych. Takie problemy występują w przedsiębior-
stwach działających w branżach, gdzie produkcja wiąże się z wy-
twarzaniem dużej ilości zanieczyszczeń - m.in. przemysł energe-
tyczny, chemiczny oraz niektóre działy w przemyśle przetwórczym. 

1. TECHNOLOGIE I PROCESY LOGISTYCZNE  
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 

1.1. Miejsce logistyki odpadów w łańcuchu logistycznym 
przedsiębiorstw 

Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunal-
nymi są przeprowadzane przez podmioty gospodarcze i osoby 
fizyczne. Szczegółowa analiza powiązań wszystkich uczestników 
procesów logistycznych, może pozwolić na planowanie ewentual-
nych zmian strukturalnych, a także podejmować działania polepsza-
jące funkcjonowanie systemu logistycznego. Jest to ujęcie instytu-
cjonalne i polega ono na analizie strukturalnych i terytorialnych 
zasad organizacji logistycznego systemu gospodarowaniem odpa-
dami.[2, s.1977]. 

Szczególnym problemem dotyczącym procesów gospodaro-
wania są przepływy odpadów na wysypisko oraz do punktów recy-
klingowych. Takie trudności występują w przedsiębiorstwach działa-
jących w branżach, w których produkcja wiąże się z dużą ilością 
potencjalnych zanieczyszczeń – m.in. przemysł chemiczny, energe-
tyczny itp. Właściwe organizowanie łańcuchów gospodarki odpa-
dami na terenie Polski nabiera większego znaczenia na tle współ-
cześnie obowiązujących przepisów unijnych. [3, s. 75] 

Właściwe organizowanie łańcuchów gospodarki odpadami na 
terenie jednego państwa nabiera większego znaczenia na tle 
współcześnie obowiązujących przepisów unijnych. [3, s.78] 
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Rys. 1. Struktura metod gromadzenia odpadów [4, s. 20] 

 
Powyższy rysunek przedstawia jak istotny jest w dzisiejszych 

czasach obieg materiałów w gospodarce. Występują tutaj fazy 
całego cyklu życia materiałów od fazy produkcyjnej do fazy zarzą-
dzania utylizacją komponentów wytworzonego produktu. 
Współcześnie koncepcja logistyki zwrotnej zyskała uznanie i stała 
się ważnym obszarem w zarządzaniu przedsiębiorstwami.[5, s.29] 

Logistyka zwrotna jest stosunkowo nowym pojęciem w obsza-
rze działań logistycznych, a zwłaszcza w sektorze gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Warto przybliżyć definicje opracowane 
przez K. Witkowskiego oraz Reverse Logistics Association : 
– logistyka zwrotna jest szerokim terminem odnoszącym się do 

logistycznego zarządzania umiejętnościami i działaniami zaan-
gażowanymi do recyclingu, zarządzania i dysponowania odpa-
dami produktowymi i opakowaniowymi (zarówno niebezpiecz-
nymi, jak i bezpiecznymi). Zawiera w sobie dystrybucję odwrot-
ną, która powoduje przepływy dóbr i informacji w kierunku prze-
ciwnym do normalnych działań logistycznych [6, s.77] 

– wszystkie działania związane z produktem/usługą, jakie nastę-
pują po momencie sprzedaży, głównie w celu optymalizacji lub 
usprawnienia działań potransakcyjnych, a w rezultacie – 
zmniejszania kosztów” – synonimy logistyki zwrotnej „reverse 
logistics” to: logistyka posprzedażowa (aftermarket logistics), lo-
gistyka wsteczna (retrologistics) lub posprzedażowy łańcuch 
dostaw (aftermarket supply chain) [7] 
Logistyka zwrotna może być zorientowana na działania, na 

przepływy oraz na obiekty. 

Sprawność logistyki zwrotnej 

Coraz większe zainteresowanie procesami zwrotnymi dopro-
wadziło do modelowania przepływów, dla sprawniejszych strumieni 
odpadowych w aspekcie ekologicznym oraz ekonomicznym. Wa-
gner-Within jako pierwszy opracował model przepływów zwrotnych, 
który mówił o optymalizacji strumieni odpadów odzyskowych, ze 
względu na koszty związane z procesami przetwarzania i składo-
wania. Jednak zastosowanie owego modelu było jednak małe, ze 
względu na liczne ograniczenia w nim zawarte, dlatego też zaczęto 
poszukiwać nowych modeli, rozszerzonych o te ograniczenia.[8, s. 
12-17] 

Jednym z takich rozwiązań jest model stworzony przez D.-H. 
Lee i M. Donga, który dotyczy lokalizacji punktów dystrybucji, skła-
dowania i samego przetwarzania odpadów. Produkty są wysyłane 
do konsumenta schematycznymi kanałami dystrybucji za pomocą 
punktów przetworzenia. Natomiast materiały odpadowe trafiają do 
punktów przetworzenia, w których to jest zwracana im wartość 
użytkowa. Model ten wskazuje również na utworzenie nowych 
obiektów hybrydowych, czyli punktów, w których to następują pro-
cesy przetwórcze produktów nowych, odpadowych oraz zwrotnych. 

Taka sama infrastruktura do realizacji procesów przetwarzania, 
zarówno w przepływach tradycyjnych - zwrotnych, pozwoli na zre-
dukowanie kosztów całkowitych funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami.[9, s.61-71] 

Założeniem modelu jest minimalizować koszty inwestycyjne i 
operacyjne, a przede wszystkim: 
– koszty dostawy nowych produktów, 
– koszty transportu materiałów odpadowych do zakładów, zajmu-

jących się przetwarzaniem, 
– koszty tworzenia nowych punktów produkcyjnych, zbiorczych i 

przetwórczych. 
Zmiany które dotyczyły modelu efektywności logistyki odpadów 

odniesiono do: 
– obszerności strumienia produktów nowych, które przy pomocy 

punktów przetwarzania przekazywane są od wytwórców do 
konsumentów, 

– obszerności strumienia wszystkich zwrotów, dostarczanych 
poprzez punkty zbiorcze do zakładów przetwórczych, 

– utworzenia procesu przetwarzania produktów nowych, 
– utworzenia procesu zbiorczego zwrotów i odpadów, 
– rozpoczęcia przetwarzania w punktach hybrydowych.[8, s. 165] 

Drugim ważnym schematem efektywności logistyki zwrotnej 
jest model opracowany przez M. El-Sayeda i N. Afię, który dotyczy 
czynności planowania przepływów odpadów zarówno tradycyjnych, 
jak i zwrotnych. W ramach tradycyjnych przepływów, powstają 
ogniwa łańcucha, którymi są odpowiednio dostawcy, zakłady pro-
dukcji, dystrybutorzy oraz konsumenci. Natomiast przepływy zwrot-
ne funkcjonują między punktami demontażu, bezpiecznego usuwa-
nia pozostałości, zakładem redystrybucji i konsumentem. Jako 
pierwsze ogniwo w łańcuchu zwrotnym są uważani konsumenci, 
którzy zwracają produkty zużyte w miejsca demontażu. Tam zacho-
dzą procesy recyklingu, przetworzenia, bezpiecznego usunięcia czy 
naprawy. Punkty demontażu mają również zadanie dostarczenia 
zużytych produktów, do punktów przetworzenia lub do punktów 
redystrybucji, w przypadki gdy produkty nie muszą  być poddawane 
kolejnym procesom przetwarzania. Dostawcy po otrzymaniu produk-
tów wtórnych, przekazują odpady recyklingowe do zakładów pro-
dukcyjnych, w których są przetwarzane na dane produkty. Ogniwo 
redystrybucji zajmuje się przekazaniem produktów z odzysku prosto 
do klienta. Rozwiązaniem owego modelu jest zapewnienie maksy-
malnej różnicy pomiędzy przychodami sprzedażowymi, a łącznymi 
kosztami, które są poniesione w czasie realizacji poszczególnych 
procesów logistyki zwrotnej. Do głównych kosztów możemy zaliczyć 
koszty stałe, materiałów, produkcji, zakupu, transportu oraz składo-
wania.[8, s.167] 

Przedstawione powyżej modele optymalizacyjne pozwalają na 
kształtowanie czynników wpływających na efektywność ekonomicz-
ną logistyki zwrotnej, czyli różnic między poziomem kosztów a 
poziomem przychodów. W ogólnej postaci wskaźnik efektywności 
ekonomicznej nakłania podmioty gospodarcze, aby dążyły do mak-
symalizacji korzyści przy minimalnych nakładach, gdzie korzyściami 
będą zmienne decyzyjne natomiast nakładami ponoszone koszty od 
tych zmiennych.[10, s.423-431] 

Technologie w logistyce odpadów 

Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym etapem 
gospodarki odpadami. Polega na składowaniu bezpośrednio do 
odpowiednich pojemników z miejsca powstania odpadów oraz 
krótkotrwałym ich składowaniu. Aby gromadzenie odpadów prze-
biegało prawidłowo wymagane są od użytkowników odpowiednie 
pojemniki dostosowane do środków transportu przeznaczonych do 
zbiórki odpadów. Gromadzeniem odpadów zgodnie z art. 3 ust. 3 
pkt. 23 ustawy o odpadach, jest każdorazowe umieszczanie odpa-
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dów w pojemnikach do tego przeznaczonych. Ogólną strukturę 
gromadzenia odpadów przedstawia poniższy rysunek 2. 

 

 
Rys. 2. Struktura metod gromadzenia odpadów [11, s. 27] 

 
Gromadzenie odpadów komunalnych następuje w pojemnikach 

odpowiednio zabezpieczonych, a ich liczba musi być adekwatna do 
wytwarzanych odpadów na danym terenie. Aby utrzymać właściwy 
stan techniczno-sanitarny pojemniki powinny być systematycznie 
konserwowane. Ponadto każdy pojemnik powinien być zaopatrzony 
w klapę zamykaną, dzięki której zminimalizowane jest rozpo-
wszechnianie się nieprzyjemnego zapachu, powstającego przez 
rozkładanie się substancji organicznych znajdujących się w odpa-
dach. Aktualnie w Polsce stosuję się pojemniki następujących ro-
dzajów: 
– pojemniki używane w miejscu gromadzenia odpadów, które są 

opróżnianie przez specjalne samochody przedsiębiorstwa go-
spodarki komunalnej, 

– pojemniki zabierane za pomocą specjalnego samochód cięża-
rowego, a w ich miejsce podstawiane są puste (są to najczę-
ściej kontenery),  

– pojemniki jednorazowego użytku (worki wykonane z tworzyw 
sztucznych, służące obecnie do selektywnego gromadzenia od-
padów). [11, s. 28-30] 
Przy wyborze sprzętu do gromadzenia odpadów komunalnych, 

należy zwrócić uwagę na jakość wykonania pojemników oraz to czy 
odpowiadają wymaganiom takim jak: łatwe utrzymanie czystości, 
szczelności, trwałości, łatwość zamykania i otwierania pokrywy, a 
także to czy są dostosowane do urządzenia chwytającego śmieciar-
ki. 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów przewidują różne rozwią-
zania punktów gromadzenia odpadów, są nimi: 
– kontenery ustawiane w sąsiedztwie - najprostszy system, który 

polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnych, 
oznakowanych zbiorników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów 

– zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia - popularne w 
krajach Europy Zachodniej miejsca specjalnie ogrodzone, wy-
posażone w szereg pojemników i kontenerów gdzie mieszkańcy 
mogą przynosić lub dowozić różnego rodzaju odpady 

– selektywna zbiórka u źródła - to indywidualna zbiórka z każdej 
posesji, mimo, że jest to najbardziej skomplikowany pod wzglę-
dem organizacyjnym system, to jednocześnie stanowi najbar-
dziej efektywny sposób selektywnego zbierania odpadów 

– rejonowe zbiornice odpadów - ich celem jest przejściowe gro-
madzenie i sortowanie odpadów niebezpiecznych i surowców 
wtórnych. [12, s. 26-30] 
Wywóz odpadów to fizyczne ich przemieszczenie z obszarów 

gromadzenia do miejsc dalszego ich wykorzystania, przetwarzania 
lub unieszkodliwiania. Najpopularniejszym systemem usuwania  
odpadów jest transport samochodowy. [3, s. 97] 

Transport samochodowy odróżnia się od innych rodzajów 
transportu, ponieważ jest najbardziej elastyczny (ze względu na 
rozbudowaną infrastrukturę drogową) w porównaniu do transportu 
morskiego czy kolejowego. Metoda wywozowa polega na zebraniu 
odpadów z określonych miejsc, zmniejszaniu objętości oraz trans-
porcie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

W jednostopniowym czyli bezpośrednim systemie wywozu od-
padów samochodowe śmieciarki zbierają odpady i transportują je 
prosto do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Zbieranie takich 
odpadów może odbywać się w systemie niewymiennym lub wy-
miennym. W systemie niewymiennym odpady są przesypywane z 
pojemników do samochodów - śmieciarek wyposażonych w mecha-
nizmy odbierające, zagęszczające oraz opróżniające. W systemie 
wymiennym odpady gromadzone są w pojemnikach, a załadunek na 
samochody - śmieciarki odbywa się przez wymianę napełnionego 
pojemnika na pusty. [11, s. 59-63] 

W dwustopniowym czyli przeładunkowym systemie wywozu 
odpadów funkcje zbierania i transportu są rozdzielone, a miejscem 
je łączącym jest stacja przeładunkowa. Zbieranie odpadów wyko-
nywane jest zwykłymi pojazdami (śmieciarkami), natomiast trans-
port do miejsca unieszkodliwiania odbywa się pojazdami wielkopo-
jemnościowymi, których ładowność stanowi wielokrotność ładowno-
ści śmieciarki. Głównymi zaletami takiego systemu jest: 
- zmniejszenie liczby samochodów zbierających odpady oraz lepsze 
wykorzystanie ich czasu pracy, 
– zmniejszenie natężenia ruchu na drogach wywozowych, 
– zmniejszenie liczby samochodów, które dostarczają odpady do 

miejsca unieszkodliwiania 
Ideą stacji przeładunkowej jest stacja pośrednia do zakładu 

unieszkodliwiania, w której następuje rozładowanie, selekcja odpa-
dów, które podlegają recyklingowi (papier, szkło, metale), rozdrob-
nienie odpadów wielkogabarytowych, załadunek oraz transport 
środkiem o dużej ładowności. [12, s. 69-70] 

Odzysk odpadów to wszystkie działania, które nie stanowią za-
grożenia dla zdrowia, życia lub środowiska, polegają na wykorzy-
staniu ich w części albo w całości lub też odzyskaniu z odpadów 
energii, materiałów lub substancji i ich wykorzystaniu. [13] Odpady 
mogą zostać wykorzystane w celach: 
– przemysłowych, energetycznych i budowlanych jako surowiec 

wtórny (metale kolorowe i żelazne, makulatura, szkło, itp.), su-
rowiec do produkcji półfabrykatów i również jako materiał ener-
getyczny, 

– nieprzemysłowych np. jako kompost do ulepszania i nawożenia 
gleby. [12, s. 71] 
Aby maksymalizować skalę odzysku niezbędne są takie dzia-

łania jak: 
– aktywizowanie rozwoju rynku surowców wtórnych przez udzie-

lanie pomocy przy współpracy organizacji przemysłu, odzysku i 
samorządu terytorialnego, a także egzekwowanie obowiązków 
dotyczących odzysku i recyklingu, 

– promowanie produktów, które są wytwarzane z materiałów 
odpadowych np. poprzez działania edukacyjne i promocyjne, 

– promowanie i wspieranie badań nad technologiami unieszkodli-
wiania i odzysku odpadów, 

– zachęcanie inwestorów prywatnych i publicznych do realizacji 
inwestycji zgodnie z planami gospodarki odpadami. [14, s. 118] 
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Unieszkodliwianie odpadów to działanie polegające na podda-
niu ich procesom przekształcenia chemicznego, fizycznego lub 
biologicznego, aby doprowadzić je do stanu, w którym nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz  środowiska. [15, s. 157] 

Główne sposoby unieszkodliwiania odpadów to:  
– składowanie odpadów, 
– metody biologiczne: kompostowanie, fermentacja metanowa w 

komorach lub pryzmach energetycznych 
– metody termiczne: spalanie, zagazowanie, odgazowanie, 
– przerób na paliwo, 
– obróbka w ziemi i glebie np. biodegradacja szlamów lub odpa-

dów płynnych. 
Aby podjąć decyzję o sposobie unieszkodliwiania odpadów ko-

nieczne jest przygotowanie strategii na okres minimum 10lat. Taka 
strategia powinna opierać się na analizie inwentaryzacji i prognozie 
gospodarki odpadami uwzględniając przy tym: typ zabudowy obsza-
rów zaludnionych, charakterystykę i źródła powstawania odpadów, 
charakterystykę jakościową i ilościową odpadów, analizę zbytu 
surowców wtórnych, analizę możliwych i obecnych źródeł finanso-
wania gospodarki odpadami komunalnymi w mieście. [11, s. 72]  

Problem zagospodarowania odpadów wymaga systemowych – 
zintegrowanych – rozwiązań w tym zakresie. Można wysunąć wnio-
sek, że dylematem nie jest wielkość strumienia odpadów, ale odpo-
wiednie wykorzystanie procesów jak np. odzysk materiałowy czy 
energetyczny. Stosowanie rozwiązań systemowych odnoszących 
się do strumieni odpadów komunalnych lub przemysłowych, oddzia-
łują na wielkość wykorzystania odpadów oraz tworzą rynek materia-
łów z recyklingu. 

1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 

Badane przedsiębiorstwo gospodarki odpadami powstało w ro-
ku 2007. Najważniejszym celem przedsiębiorstwa od chwili powsta-
nia jest prowadzenie gospodarki odpadami na terenie Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na terenie Siedlisk (koło 
Ełku). 

Zasady przyjmowania odpadów określa Regulamin korzystania 
z usług publicznych świadczonych przez badane przedsiębiorstwo. 
Według regulaminu: 
– spółka przyjmuje wyłącznie odpady zgodnie z obowiązującym 

decyzjami i pozwoleniami, 
– spółka przyjmuje dostarczane przez usługobiorcę odpady na 

podstawie karty przekazania odpadów, wystawionej przez wy-
twórcę odpadów według wzoru i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zawierającej rodzaj dostarczanych odpadów i 
ich kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206), którą usługobiorca zobowiązany jest przeka-
zywać obsłudze Spółki przed rozpoczęciem ważenia. Jeżeli 
Gmina wchodząca w skład Związku Międzygminnego „Gospo-
darka Komunalna” w Ełku, ustali w swoim regulaminie utrzyma-
nia porządku i czystości, dwupojemnikowy system segregacji 
odpadów komunalnych (w podziale na „suche-mokre"), obejmu-
jący nieruchomości zamieszkałe lub zamieszkałe i niezamiesz-
kałe, Spółka będzie przyjmować odpady wg następującej klasy-
fikacji: 

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod: 20 03 
01, 

– selektywnie zebrana frakcja „sucha" - zmieszane odpady komu-
nalne: papier i tektura (w tym: opakowania, gazety i czasopi-
sma), metale żelazne i kolorowe, drewno, tworzywa sztuczne, 
szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe oraz teksty-
lia-kod: ex 20 03 01, 

– selektywnie zebrana frakcja „mokra”:odpady kuchenne ulegają-
ce biodegradacji - kod: 20 01 08 i/lub odpady ulegające biode-
gradacji - kod: 20 02 01; 
Określając kod dostarczanego do Spółki odpadu frakcji „mo-

krej", na karcie przekazania odpadu wpisuje się ten z wyszczegól-
nionych w punkcie 3)a) lub 3)b) kodów, który określa odpad o udzia-
le dominującym w danej dostawie. 
– dla odpadów dostarczanych do Spółki w celu unieszkodliwiania, 

usługobiorca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem ważenia, 
do przekazania podstawowej charakterystyki odpadów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze-
śnia 2005 roku, a w przypadku dostarczanych regularnie ko-
nieczne jest dostarczenia testu zgodności wg rozporządzenia 
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.), 

– w przypadku: 
przekazania odpadów innych niż deklarowane w karcie przeka-
zania odpadów, następuje przekwalifikowanie kodu odpadów 
przez pracownika Spółki. W przypadku braku zgody usługobior-
cy na klasyfikację dokonaną przez pracownika Spółki, pracow-
nik uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów, przywiezie-
nia na teren Spółki odpadów innych niż deklarowanych w karcie 
przekazania odpadów, nie przyjmowanych przez Spółkę, zała-
dunek na pojazd usługobiorcy wyładowanych wcześniej odpa-
dów odbędzie się na koszt i ryzyko usługobiorcy, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych o zdarzeniu powiadomione zostaną 
odpowiednie służby w tym Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro-
dowiska. [16] 
Przedsiębiorstwo prowadzi ponadto odzysk i sprzedaż surow-

ców wtórnych.  
Przedsiębiorstwo stale inwestuje w rozwój, innowacyjne roz-

wiązania proekologiczne, a także stara się edukować mieszkańców 
regionu. Nawet najnowocześniejszy zakład bez udziału społeczeń-
stwa nie rozwiąże problemu unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych. Do osiągnięcia pełnego sukcesu potrzebna jest współpraca z 
mieszkańcami i aktywny udział w segregacji odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. To człowiek 
odgrywa najważniejszą rolę w segregacji odpadów i ich selektyw-
nym, ostatecznym unieszkodliwianiu. 

Organizacja logistyki 

Rozbudowany system logistyczny jak i charakter działalności 
wymusił na badanym przedsiębiorstwie inwestycje w nowoczesne 
technologie. Szczególnie istotne były inwestycje związane z syste-
mami informatycznymi, które do dzisiaj mają kluczowe znaczenie w 
działalności przedsiębiorstwa. 

W ujęciu praktycznym elementami systemu logistycznego są: 
1) zintegrowane sieci komputerowe umożliwiające zdążanie do 

automatycznego wspomagania zarządzania (m.in. przez kody 
kreskowe), przy czym informatyka jest tylko narzędziem realiza-
cji celu, którego skuteczność zależy od rozwiązań systemowych 
w zakresie: organizacji, planowania, finansów, motywacji dzia-
łań, kontroli itp. Znaczenie ma przy tym ilość, jakość i częstotli-
wość obiegu informacji dotyczących obrotu materiałowo-
finansowego, 

2) środki techniczne umożliwiające przemieszczanie, przeładunek i 
magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych (od po-
wstania produktu do konsumenta), 

3) służby decyzyjne zarządzające fizycznym przemieszczaniem 
towarów, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi (optymali-
zacji wielokryterialnej i symulacji), zorganizowane w stosownych 
komórkach. 
Obecnie elektroniczny system logistyczny przedsiębiorstwa jest 

zintegrowany i wspomaga zarządzanie wszystkimi procesami go-
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spodarczymi przedsiębiorstwa, dostarczając optymalnych informacji 
na szczeblu strategicznym. System realizuje szereg specyficznych 
funkcji. Należą do nich: funkcja obsługi klienta i komunikacji, funkcja 
planowania, funkcja sterowania oraz funkcja koordynacji. 

Elektroniczny system logistyczny umożliwia tworzenie zopty-
malizowanych przepływów informacji w krótkim czasie. Obsługuje 
harmonogramy dostaw, zamówienia, transportu i zbiórki odpadów 
oraz dystrybucję. Typy zamówień można dowolnie kształtować, co 
pozwala na dostosowanie standardowych programów obsługi za-
mówień zaopatrzeniowych do specyficznych potrzeb przedsiębior-
stwa. System obsługuje zamówienia, które należy odebrać i dostar-
czyć z kilku miejsc i firm, zamówienia tranzytowe z automatycznym 
generowaniem zamówień na dostawy, a także zamówienia realizo-
wane bezpośrednio do klienta. Dysponuje także funkcjami produkcji 
na zamówienia na wielu poziomach. Z chwilą zarejestrowania za-
mówienia system informuje o najwcześniejszym możliwym terminie 
odbioru odpadów, a jednocześnie nadzoruje dotrzymanie wcześniej 
potwierdzonych terminów. 

System obsługuje wszystkie procesy począwszy od planowania 
odbioru odpadów, zapotrzebowania, składania i monitorowania 
zamówień, aż po nadzór. W ciągu całego procesu gospodarowania 
odpadami, przedsiębiorstwo ma zawsze pełen obraz potrzeb wraz z 
informacjami uzupełniającymi, np. na temat alternatywnych dostaw-
ców niezbędnych surowców, cen oraz zakupów w przeszłości.[16] 

Proces wyboru dostawcy jest zorganizowany w systemie za-
pewnienia jakości i odbywa się zgodnie z normą ISO 9001:2001 
oraz posiadanym przez firmę certyfikatem. Dostawca nie jest wybie-
rany przypadkowo, lecz zostaje wyłoniony w odpowiedni sposób z 
grupy dostawców znajdujących się w systemie elektronicznym. 

Główni dostawcy materiałów, wyrobów i usług podlegają prze-
glądowi przed wpisaniem na listę dostawców poprzez wypełnienie 
ankiety dostawcy. Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów 
jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację listy dostawców w 
systemie. System wysyła zamówienia na materiały, wyroby i usługi 
tylko do dostawców, którzy uzyskali odpowiednio wysoką ocenę. 

Z uwagi na silną konkurencję na rynku system koncentruje za-
kupy u sprawdzonych dostawców, co pozwala na obniżenie kosztów 
zakupu. Utrata strategicznych dostawców, może w efekcie spowo-
dować obniżenie przychodów oraz wzrost kosztów działalności, 
gdyby nowy dostawca okazał się droższy. 

Procesy logistyczne optymalizują działanie całego przedsię-
biorstwa. Działanie jednego procesu ma wpływ na inne. Jest to 
swego rodzaju łańcuch, który aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie 
funkcjonować musi oddziaływać na poszczególne procesy w sposób 
spójny. Elektroniczny system logistyczny jest zintegrowany z syste-
mami wielu strategicznych odbiorców. Dzięki temu klienci mogą 
dokonywać zamówień w każdej chwili. 

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie opiera 
się na czterech zasadach: 
1) selekcjonowania - polega na poszukiwaniu wśród dostępnych 

sposobów zaspokajania potrzeb takich, które będą alternatyw-
ne, a jednocześnie zmniejszą uciążliwe oddziaływanie na oto-
czenie środowiskowe i społeczne, 

2) minimalizowania - koncentruje się na minimalizacji zużywania 
przestrzeni, materii, energii i czasu, 

3) maksymalizowania - bazuje na zwiększaniu efektywności wyko-
rzystania przestrzeni, materii, energii i czasu, 

4) segregowania - opiera się na minimalizowaniu i usuwaniu w 
sposób posegregowany ubocznych skutków realizacji procesów 
logistycznych. 
W celu zapewnienia możliwie najlepszej organizacji logistyki 

badane przedsiębiorstwo wprowadziło w 2012 r. strategię 5S -  
pochodzi od pięciu słów japońskich: seiri - seiton - seiso - sei- ketsu 

- shitsuke. Co jest tłumaczone na język polski jako: selekcji - syste-
matyki - sprzątaniu - schludności - samodyscypliny. Zestaw ten jako 
całość oznacza: dbałość o porządek i skrzętne gospodarowanie w 
każdym czasie i miejscu, u siebie i wokół siebie. Dotyczy to zarówno 
każdej osoby (pracownika), jak i całego przedsiębiorstwa bądź 
instytucji (organizacji). Czystość, schludność i stymulujące warunki 
są podstawowymi wymaganiami wobec dobrego zarządzania, wła-
ściwej pracy (jej jakości i produktywności) oraz odpowiedniej atmos-
fery, prowadzących do satysfakcjonujących wyników i sukcesów. 

Interpretacja 5S brzmi następująco: 
1) selekcja: posortowanie i wyselekcjonowanie rzeczy niepo-

trzebnych i nieużywanych, pozbycie się ich z danego miejsca, 
2) systematyka: uporządkowanie rzeczy potrzebnych; im częściej 

rzeczy są używane, tym w łatwiej dostępnym miejscu powinny 
się znaleźć, tym bardziej powinny być widoczne, 

3) sprzątanie: dokładne wyczyszczenie, odkurzenie, wysprzątanie, 
odnowienie (wymalowanie) i uporządkowanie miejsca pracy i 
jego otoczenia. [17, s.86] 

4) schludność: ciągłe utrzymywanie w porządku, czystości i 
schludności miejsca pracy, miejsca pobytu, jego otoczenia i 
oczywiście samego siebie., 

5) samodyscyplina: stosowanie i utrzymywanie dyscypliny postę-
powania i działania, szczególnie wobec siebie, ale także w sto-
sunku do współpracowników; zachęcanie ich do wspólnego 
udziału w utrzymywaniu 5S, uczenie i szkolenie - dawanie przy-
kładu, dbanie o środowisko oraz bezpieczne warunki pracy . 
Na potrzeby wprowadzenia 5S w przedsiębiorstwie, powołano 

specjalny, liczący 7 pracowników zespół, który w ciągu trzech mie-
sięcy przeprowadził proces wdrożenia strategii. Otrzymali oni do-
kładne wytyczne i procedury. Wdrażanie zasad 5S rozpoczęto od 
przeszkolenia wszystkich pracowników z działu Unieszkodliwiania 
Odpadów. 

W przypadku wdrożenia zasady 1S w pierwszej kolejności od-
powiedziano na pytania kontrolne, które są wpisane w harmono-
gram wdrożenia zasad 5S: 
1) Czy na stanowisku pracy znajdują się rzeczy niepotrzebne, 

stwarzające bałagan? 
2) Czy na stanowisku pracy znajdują się niepotrzebne resztki 

materiałów rzucone gdziekolwiek? 
3) Czy na podłodze (przy stanowisku pracy) leżą narzędzia lub 

resztki materiałów do produkcji? 
4) Czy wszystkie niezbędne rzeczy są posortowane, sklasyfikowa-

ne, opisane i posiadają własne miejsce? 
5) Czy wszystkie narzędzia pomiarowe są właściwie sklasyfikowa-

ne i przechowywane?  
Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania dokonano oce-

ny stanowisk pracy pod kątem zasady 1S, a także dokonano elimi-
nacji ze stanowisk pracy zbędnych przedmiotów. 

Zgodnie z zasadą 2S należy zorganizować przestrzeń roboczą 
(poukładać i oznaczyć) w sposób, który ułatwi jej użytkowanie. Na 
tym etapie dokonano segregacji rzeczy i oznaczono miejsca ich 
przechowywania. Rzeczy używane zostały podzielone na te, które 
mają być łatwo dostępne (w zasięgu ręki), i te, które mogą leżeć 
dalej. 

Zasada 3S, czyli sprzątanie, wyczyścić wszystko, co znajduje 
się na stanowisku pracy. Sprzątać codziennie. Pierwszym krokiem 
realizacji zasady 3S było odnowienie stanowisk. Wszyscy pracowni-
cy zostali również przeszkoleni w zakresie utrzymania czystości na 
stanowiskach pracy. 

Zgodnie z zasadą 4S wprowadzono obowiązek utrzymania 
schludności, a także wprowadzono zasady organizacji i utrzymywa-
nia czystości w przedsiębiorstwie. 
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Ostatnia zasada - 5S, czyli samodyscyplina, automatyczna rea-
lizacja czterech poprzednich zasad. W przedsiębiorstwie kontrolę 
realizacji zasady 5S wykonuje raz w tygodniu wytypowany przez 
zespół wdrażający zasadę 5S zespół kontrolny - za pomocą listy 
kontrolnej. Raz w miesiącu przeprowadzana jest kontrola na wyż-
szym szczeblu. Dzięki 5S badane przedsiębiorstwo redukuje opóź-
nienia i podnosi jakość swoich usług. Przestoje na liniach unieszko-
dliwiania odpadów stale się zmniejszają, a praca maszyn poprawia 
się. Zmniejsza się ryzyko wypadków w pracy. Wszystko to przyczy-
nia się do polepszenia warunków środowiska pracy i zwiększenia 
produktywności firmy, tym samym prowadząc do zwiększenia zy-
sków.[16] 

System gospodarki odpadami 

W każdym systemie gospodarki odpadami, podstawowymi 
ogniwami są: 
1) wytwórcy odpadów, 
2) jednostki zajmujące się odbiorem, zbieraniem i transportem 

odpadów, 
3) jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem i/lub przetwarza-

niem odpadów. 
System gospodarki odpadami badanego przedsiębiorstwa 

obejmuje powierzchnię niemal 3 tys. km2 powierzchni - na terenie 
12 gmin z 4 powiatów. W chwili obecnej system gospodarki odpa-
dami obsługuje niemal 155 tys. mieszkańców gminy i setki przed-
siębiorstw.[16] 

Przez wzgląd na znaczny obszar działania przedsiębiorstwa, a 
także wielkość obszaru, system selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych podzielono na trzy podregiony obsługiwane przez wyspe-
cjalizowane stacje przeładunkowe oraz jeden region obsługiwany 
przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedliskach: 
1) podregion Gołdap - stacja przeładunkowa Kośmidry (gmina 

Gołdap), 
2) podregion Olecko - stacja przeładunkowa Olecko (gmina Olec-

ko), 
3) podregion Biała Piska - stacja przeładunkowa Biała Piska (gmi-

na Biała Piska), 
4) podregion Ełk - ZUO w Siedliskach. 

Gromadzenie i odbiór odpadów obejmuje w chwili obecnej: 
1) poszczególne odpady surowcowe, 
2) odpady zielone od mieszkańców oraz z utrzymania zieleni 

miejskiej, cmentarzy i targowisk, 
3) odpady wielkogabarytowe, 
4) odpady gruzu budowlanego, 
5) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów 

komunalnych. 
Odpady dostarczone bezpośrednio do zakładu utylizacji w Sie-

dliskach bądź przetransportowane ze stacji przeładunkowych są 
poddawane ewidencji. Na pasach dróg dojazdowych znajdują się 
specjalne stanowiska ważenia, które oparte są na samochodowych 
wagach elektronicznych. Każda partia odpadów jest ważona i pod-
lega kontroli pod względem: 
1) rodzaju wwożonych odpadów, 
2) masy wwożonych odpadów, 
3) zgodności składu wwożonych odpadów z regulaminem obiektu, 
4) zgodności rzeczywistego składu przywożonych odpadów z 

deklaracją producenta. 
Sam system odzysku i unieszkodliwiania odpadów w zakładzie 

w Siedliskach oparty jest na technologii mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych. Technologia ta opiera się na 
segregacji mechanicznej i manualnej w hali sortowni, a także inten-
sywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, przygoto-

wanych w procesie mechanicznej segregacji i rozdrabniania w hali 
kompostowni.  

Odpady wyładowywane są wewnątrz hali sortowni za pomocą 
specjalnej ładowarki. Następnie trafiają na system przenośników 
wyposażony w urządzenia do rozrywania worków. Jest to etap 
wstępnej segregacji, której celem jest usunięcie odpadów wielkoga-
barytowych i problemowych. Następnie odpady trafiają do sita 
bębnowego, gdzie następuje rozdzielenie poszczególnych frakcji. 

Zgodnie z obowiązującymi normalni frakcje organiczne w za-
kresie 1 – l00mm zostają poddane procesowi kompostowania. 
Frakcje 100 - 300mm zostają poddane procesowi sortowania i 
odzysku na automatycznej linii sortowniczej wspomaganej sortowa-
niem manualnym w kabinie sortowniczej. Linie sortownicze wyposa-
żone są w nowoczesne systemy automatycznej segregacji odpadów 
składającej się z sześciu separatorów optopneumatycznych NIR, 
których zadaniem jest oddzielnie lekkich i ciężkich surowców wtór-
nych, jak: papier, kartony, folie, butelki PET, a także frakcji energe-
tycznej stanowiącej surowiec do produkcji paliw alternatywnych - 
RDF.[16] 

Po procesie segregacji surowce i frakcja energetyczna są na-
stępnie kierowane do automatycznej prasy hydraulicznej w celu 
sprasowania i przewiezienia do magazynu w celu dalszego ich 
zagospodarowania. Pozostałe odpady traktowane są jako balast i 
kierowane do specjalnych kwater odpadów balastowych. 

Z sortowni odpady organiczne frakcji 0 – l00mm oraz odpady 
zielone są kierowane systemem taśmociągów do procesu kompo-
stowania. Sam proces kompostowania przebiega w wydzielonych 
do tego komorach kompostowni posiadających specjalny system 
zautomatyzowanej intensywnej stabilizacji tlenowej. Odpady te są 
układane w tzw. Pryzmy, gdzie przy pomocy intensywnego systemu 
przerzucania, napowietrzania i nawadniania następuje pierwszy 
etap ich kompostowania. Pierwszy etap kompostowanie z reguły 
trwa 3-4 tygodni. Następnie materiał jest kierowany na plac dojrze-
wania i walyrozacji, gdzie następuje drugi etap kompostowania. 
Może on trwać nawet do 10 tygodni. W etapie tym kompost podda-
wany jest doczyszczaniu poprzez przesiewanie. Dzięki temu kom-
post może być później wykorzystany jako nawóz organiczny do 
produkcji rolniczej, kształtowania terenów zielony w gospodarce 
leśnej i komunalnej. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadków w Siedliskach zajmuje się 
również gospodarką odpadami budowlanymi. Odpady budowlane 
kierowane są do specjalnych kruszarek i magazynów odpadów 
budowlanych. Po rozdrobnieniu są magazynowane na wydzielonym 
placu technologicznym. 

Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne są rozładowywane w 
hali demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicz-
nego. Tam z kolei są poddawane sukcesywnemu demontażowi. 

Odpady niebezpieczne są kierowane do specjalnego magazy-
nu odpadów niebezpiecznych. Stamtąd trafia do zakładów osta-
tecznego ich unieszkodliwienia. 

Procesy zbiórki, przeładunku i transportu 

W miastach możemy wyróżnić dwa schematy układu zbierania 
odpadów: 
1) w systemie jednostopniowym, w którym transport odbywa się 

bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienia, 
2) w systemie dwustopniowym, z użyciem stacji przeładunkowych, 

na których odpady są czasowo gromadzone. [3, s.255] 
W systemie dwustopniowym stosuje się stacje przeładunkowe. 

Na stacji przeładunkowej odpady czasowo są gromadzone, może 
się również odbywać ich wstępna segregacja. 

Większość odpadów przewożona jest do stacji przeładunko-
wych badanego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa współpracujące 
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z zakładem posiadają każdy typ pojazdu przystosowany do wszyst-
kich typów odpadów. Sam zakład do przewozu odpadów ze stacji 
przeładunkowych korzysta z własnego taboru pojazdów. 

Podstawę taboru stanowią śmieciarki, które należą do grupy 
komunalnych pojazdów specjalnych. Ich charakterystycznym ele-
mentem są zamontowane urządzenia załadunkowe, które umożli-
wiają wsypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z 
przystosowanych do tego pojemników. Przedsiębiorstwo korzysta 
ze śmieciarek dwuosiowych, trzyosiowych oraz mini - śmieciarek. 

W 2011 roku przedsiębiorstwo zakupiło specjalne pojazdy 
zwane „hakowcami”. Wyposażone są one w hydrauliczne systemy 
zabudowy umożliwiające nakładanie i przewóz kontenerów, plat-
form, a także zbiorników. Stosowane są one przede wszystkim do 
obsługi systemów selektywnej zbiórki odpadów. 

W przypadku transportu dużych ładunków na większe odległo-
ści przedsiębiorstwo korzysta z ciągników siodłowych z naczepami. 
Pojazdy tego typu są wykorzystywane do transportu odpadów ko-
munalnych oraz pojemników wysegregowanych odpadów selektyw-
nych i paliw alternatywnych. 

Badane przedsiębiorstwo dysponuje również specjalnym sprzę-
tem służącym do gospodarowania odpadami. Ładowarki czołowe 
służą do załadunku i transportu materiałów na bliższe odległości. 
Ładowarki teleskopowe zapewniają możliwość podawania ładunków 
na większe wysokości. Kompaktory z kolei służą do zmniejszania 
objętości odpadów przez ich zgniatanie. Na terenie Zakładu w 
składowiskach wykorzystuje się specjalne kompaktory mobline. 
Ponadto wykorzystywane są rozdrabniacze mobilne, miksery do 
osadów, sita obrotowe, rozdrabniacze stacjonarne i wiele innych. 

W zakresie odpowiedniego przepływu odpadów nadzór prowa-
dzi kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedlcach. Do 
jego obowiązków, jako prowadzącego składowisko odpadów należy: 
1) ewidencja ilości i rodzaju składowanych odpadów, 
2) selektywne składowanie odpadów, 
3) utrzymywanie składowiska w sposób, który zapewnia właściwe 

funkcjonowanie jego urządzeń oraz zachowanie wymagań 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa, 

4) odmowa przyjęcia na składowisko odpadów, których stan jest 
niezgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, 

5) zawiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
oraz organu, który wyznaczył składowisko o zakończeniu eks-
ploatacji. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone analizy jasno wskazują, że badane przedsię-
biorstwo posiada bogatą infrastrukturę techniczną i informatyczną. 
Gospodarkę odpadami prowadzi z zachowaniem najwyższych 
standardów. Każdego roku rośnie również efektywność przedsię-
biorstwa nie tylko w postaci samych wyników finansowych, ale 
również recyklingu. Wydaje się, że w przyszłości przedsiębiorstwo 
nadal będzie osiągać sukcesu. Z punktu widzenia ekonomii istotne 
będzie rozszerzenie działalności firmy o kolejne powiaty w woje-
wództwie, tak aby utrzymywać dalszy wzrost liczby klientów i gene-
rować większe zyski.  

Zharmonizowany system przepływów materiałowych, przez 
punkty przeładunku, dostawy i segregacji zwiększa możliwości w 
działaniu przedsiębiorstwa. Niezwykle skutecznym narzędziem jest 
wykorzystanie procesów logistycznych, które stały się niezbędne do 
zmniejszenia liczby wytwarzanych odpadów – ich ilość z roku na rok 
sukcesywnie wzrasta. Ważnym czynnikiem stały się również nowe 
technologie zbiórki, a także transportu odpadów, które mogą być na 
bieżąco gromadzone a następnie utylizowane, z zachowaniem 
zasad ochrony środowiska. Niestety, aby system dobrze funkcjono-

wał musi być zarządzany przez specjalistyczny zespół, który przy 
pomocy analizy danego terenu określa częstotliwość zbiórki odpa-
dów, na podstawie bieżących statystyk związanych z masą śmieci. 
Ciągłe zmiany legislacyjne, powoduje postawienie coraz wyższej 
poprzeczki dla samorządów terytorialnych, które obecnie zajmują 
się organizacją zbiórki śmieci, a także coraz częstsze przestrzega-
nie zasad higieniczno-sanitarnych, co w rezultacie redukuje roz-
przestrzenianie się chorób powstających przez odpady. Takie 
sprawne działanie systemu logistycznego w gospodarowaniu odpa-
dami może przynieść korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, 
które jest chronione coraz to bardziej rygorystycznymi przepisami 
prawnymi, ale również dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, 
które dzięki dobrej organizacji mogą uzyskać nowe zlecenia, przy-
noszące wzrost ekonomiczny oraz możliwość rozwinięcia zakresu 
swojej działalności. 

Przedsiębiorstwo musi podjąć działania w celu ekspansji na in-
ne gminy i powiaty w obrębie województwa warmińsko - mazurskie-
go, przejmowania udziałów w rynku innych organizacji o podobnym 
profilu działalności, a także koncentrować zasoby na konkurencyj-
nych usługach. 
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Logistic processes in the municipal waste management  
in selected companies 

Paper discussed the processes of municipal waste man-

agement in line with the principles of sustainable economic 

development and environmental protection. The processes 

involved in the management of municipal waste are described 

on the basis of the selected activity enterprise. Increasing 

environmental awareness, recycling, and recycling of raw 

materials will affect the rational management of municipal 

waste. In order to be able to recycle waste, it is necessary to 

collect and transport it to disposal plants, sorting centres or 

directly to landfill sites. 
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