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W artykule przedyskutowano zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie logistycznym. Wykazano 

konieczność opracowania zintegrowanego systemu logistycznego wspierającego gospodarowanie odpadami w gminie. Oce-

niono system gospodarowania odpadami m.st. Warszawy pod kątem spełniania wymogów systemu logistycznego.  

 

WSTĘP 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi swoiste 
wyzwanie dla władz samorządowych zarówno małych gmin, jak 
i dużych gmin miejskich. Według znowelizowanych przepisów 
ustawowych gminy są obowiązane do gospodarowania odpa-
dami [17]. Stare kraje Unii Europejskiej miały czas na zdobycie 
doświadczenia w zakresie zbierania i utylizacji odpadów, tym-
czasem w Polsce najbardziej popularną metodą zagospodaro-
wania odpadów jest ich składowanie. Zgodnie z danymi Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpadami brak jest wystarczającej 
ilości instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza 
terenami, gdzie są one składowane [1]. Z tego powodu zbyt 
małe ilości odpadów poddawane są procesom biologicznego i 
termicznego przekształcania. Ostatnio promowane jest spalanie 
śmieci wbrew unijnym zaleceniom, aby jak najwięcej odpadów 
zostało przetworzonych i ponownie zasiliło gospodarkę. Ciepło 
uzyskane ze spalania śmieci powinno zostać wykorzystane w 
ciepłownictwie a także do produkcji prądu elektrycznego [7]. 

1. LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI  

1.1. Logistyka odpadów  

We współczesnym świecie gospodarka odpadami, aby 
osiągnąć skuteczność i efektywność, powinna być wspomagana 
rozwiązaniami logistycznymi. W tym celu została rozwinięta 
nowa gałąź logistyki zwana logistyką zwrotu. W krajowej litera-
turze przedmiotu logistyka zwrotu znana jest pod pojęciem 
logistyki odpadów, logistyki odwrotnej czy odwróconej, logistyki 
utylizacji, a także ekologistyki, czy też logistyki powtórnego 
zagospodarowania [9, 10, 16, 18]. 

Celem logistyki odpadów jest poszukiwanie najdogodniej-
szych rozwiązań organizacyjnych i kosztowych, jeśli chodzi o 
procesy transportu i magazynowania, usuwania i utylizacji [16]. 
Logistyka odpadów obejmuje ogół procesów zarządzania prze-
pływami odpadów (w tym również produktów pełnowartościo-
wych i uszkodzonych, ale uznanych przez ich dysponentów za 
odpady) i informacji związanych z przepływami od miejsc ich 
powstawania (pojawiania się w systemie logistycznym) do miej-
sca ich przeznaczenia w celu ich ponownego użycia, odzyska-
nia wartości (poprzez naprawę, recykling lub przetworzenie) lub 
właściwego ich unieszkodliwienia i długoterminowego składo-
wania w taki sposób, by przepływy te były efektywne ekono-
micznie i minimalizowały negatywny wpływ na środowisko natu-

ralne człowieka. Logistyka odpadów zajmuje się też rozwiązy-
waniem zadań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych 
dotyczących pozostałości poutylizacyjnych oraz odpadów nie-
nadających się do utylizacji, lecz wymagających nieuciążliwej i 
niezagrażającej środowisku naturalnemu likwidacji. Zakres 
przedmiotowy logistyki odpadów jest stosunkowo szeroki i 
obejmuje m.in. takie zagadnienia jak [16]: 
– edukacja społeczeństwa w sprawach ekorozwoju, 
– organizacja segregowanej zbiórki odpadów, 
– regularne usuwanie zebranych odpadów, 
– dowóz odpadów do zakładów utylizacyjnych, z którymi 

uprzednio zawarto wiążące porozumienie w tej sprawie, 
– utrzymywanie właściwego stanu technicznego i dbanie o 

estetykę infrastruktury gromadzenia odpadów, 
– lokowanie na wysypiskach odpadów nienadających się do 

utylizacji, 
– specjalne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. 
 

Najprostszą działalnością z punktu widzenia czynności lo-
gistycznych byłoby kierowanie wszystkich odpadów do długo-
trwałego składowania, jednak, aby respektować zasady zrów-
noważonego rozwoju, przepływy odpadów należy tak organizo-
wać, aby zachować hierarchię odzyskiwania wartości Zachowa-
nie hierarchii wartości determinuje zadania logistyki odwrotnej, 
takie jak [9]: 
– budowa systemów obrotu opakowaniami zwrotnymi i syste-

mów zarządzania przepływami wycofywanych w kanałach 
dystrybucji produktów gotowych, w związku z ich czasową 
nieprzydatnością w poszczególnych ogniwach: sklepach de-
talicznych, hurtowniach (poziom ponownego użycia), 

– tworzenie sprawnych łańcuchów logistycznych (poziom 
ponownego wytworzenia), 

– tworzenie systemu sortowania, gromadzenia i odbioru zuży-
tych dóbr oraz ich dowozu do stacji utylizacji (poziom recy-
klingu), 

– tworzenie systemu sortowania, gromadzenia i odbioru zuży-
tych dóbr oraz ich dowozu do spalarni lub wysypisk (poziom 
składowania z odzyskiem energii oraz poziom długotrwałe-
go składowania).  

1.2. System logistyczny gospodarowania odpadami 

Warunkiem stosowania zasad logistyki odpadów w gospo-
darowaniu przez gminy odpadami komunalnymi jest opracowa-
nie odpowiedniego systemu logistycznego [1, 2, 4]. Logistycznie 
zintegrowany system gospodarki odpadami powinien być kon-
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struowany z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych [2]. 
Obszary funkcjonalne wyróżnia się ze względu na działalność, 
która związana jest z powstawaniem odpadów, ich transportem 
do obiektów gospodarki odpadami, składowaniem, gospodar-
czym wykorzystaniem i utylizacją (obszary w sferze realnej) 
oraz ze względu na działalność obejmującą regulację i sterowa-
nie (obszary w sferze regulacji). 

Podstawowymi determinantami funkcjonowania logistycz-
nie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami są [3]: 
– ilość, charakter i rozmieszczenie przestrzenne odpadów, 
– stopień regularności i dynamika wytwarzania odpadów, 
– zasady ochrony środowiska, 
– czynniki przestrzenno-urbanistyczne: struktura i ukształto-

wanie sieci osadniczej regionu, możliwości lokalizacji obiek-
tów systemu, trasy komunikacyjne, przestrzenna struktura 
działalności gospodarczej itp., 

– ogólne standardy oraz miejscowe (lokalne i regionalne) 
wymagania dotyczące dopuszczalnych zanieczyszczeń śro-
dowiska. 
 
Powyżej wyszczególnione czynniki, określone w postaci 

opisowej lub parametrycznej, traktowane są tak jak dane wej-
ściowe do systemu. Stanowią one pakiet zewnętrznych barier i 
uwarunkowań. Drugą grupą czynników są uwarunkowania 
wewnętrzne ściśle powiązane z poziomem technologii z zakresu 
procesów transportu, składowania i przetwórstwa odpadów, 
które obejmują: 
– sposób gromadzenia odpadów, 
– lokalizację i wielkość obiektów, 
– skuteczność funkcjonowania obiektów, 
– dobór dróg wywozu i odpowiednich środków transportu. 

 
Schemat systemu może mieć charakter modelu statyczne-

go i dynamicznego. W modelu statycznym opis działania syste-
mu dotyczy określonego momentu czasowego. W modelu dy-
namicznym pod uwagę brane są zmiany parametrów wejścio-
wych w czasie, dlatego przy jego budowie należy uwzględnić 
[18]: 
– częstotliwość powstawania odpadów, 
– możliwość etapowego lokalizowania obiektów systemu, 
– ograniczenia związane z przepustowością i chłonnością 

obiektów, 
– możliwość uruchomienia nowych procesów recyrkulacji 

odpadów, 
– występowanie licznych i łatwo dostępnych miejsc pod lokali-

zację nowych obiektów systemu. 
 
Konstruując logistyczny system gospodarki odpadami nale-

ży uwzględnić rozmieszczenie miast i wsi w danym regionie, a 
także lokalizacji zakładów przemysłowych. Obiekty docelowego 
przewożenia odpadów można uporządkować pod względem 
sposobu recyrkulacji lub unieszkodliwiania odpadów. Do ich 
oceny konieczna jest analiza, w której uwzględnia się: 
– Obiekty istniejące. 

W przypadku, gdy nie ma konieczności budowania nowych 
obiektów, a jest możliwość wykorzystania już istniejących 
obiektów, wówczas niezbędne jest dokonanie oceny tychże 
obiektów ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu tech-
nicznego, możliwości zmodernizowania i rozbudowy. Trzeba 
ocenić przeszkody mające związek z położeniem i dojaz-
dem do składowiska oraz ustalić warunki środowiskowe. 

– Warunki dojazdu. 

 W czasie tworzenia nowego obiektu konieczne jest sprecy-
zowanie czy będzie zapewniony dojazd. Jeśli zdarzy się, że 
nie będzie dojazdu, wówczas trzeba ustalić, jakie nakłady 
finansowe należy ponieść, aby taki dojazd został zapewnio-
ny. Nie należy zapominać o zagwarantowaniu bezpieczeń-
stwa ruchu, czy też zagadnień mających związek z ochroną 
środowiska. 

– Warunki geotechniczne.  
Ustalenie rodzaju podłoża i przesiąkliwości gruntu, poziomu 
wód gruntowych, warunków melioracyjnych na danym tere-
nie. 

– Warunki środowiskowe.  
Należy wziąć pod uwagę zagrożenia sanitarne, zanieczysz-
czenie gleby, powietrza i wody. 

– Warunki urbanistyczne. 
Przy wybieraniu miejsca, powinno się wziąć pod uwagę po-
łożenie geograficzne, wysokość obiektów, uciążliwość 
obiektu dla otoczenia, możliwość dalszej rozbudowy, wygląd 
zewnętrzny itp. 

– Warunki eksploatacji obiektów współpracujących.  
Należy wziąć pod uwagę ilość odpadów, która pomieści się 
w obiekcie oraz czas użytkowania składowiska. 

– Zakłócenia działania systemu.  
Powinno się przewidzieć działania awaryjne, zapasowe 
składowiska, czy też dodatkowe środki transportowe. 

– Zamierzenia rozwojowe.  
Możliwe unowocześnienie obiektów systemu, wymiana 
urządzeń lub środków transportowych. 

 
Jako przykład funkcjonowania gminnego systemu gospoda-

rowania odpadami komunalnymi przedstawiono system gospo-
darowania odpadami w mieście stołecznym Warszawie, a na-
stępnie dokonano oceny tego systemu pod kątem spełniania 
wymogów systemu logistycznego. 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W M. ST. WARSZAWIE 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na tere-
nie Warszawy zostały opracowane w dokumencie pt. „Plan 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Stołecznego Warszawy na 
lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” [14]. Pierw-
szym planem, który został przyjęty uchwałą Nr LXIII/1876/2005 
z dnia 8 grudnia 2005 r. był Plan gospodarki odpadami na lata 
2005- 2011. Plan ten, na podstawie przepisów ustawy o odpa-
dach, został zaktualizowany i obecnie obowiązuje Plan gospo-
darki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem lat 2012-2015, który został przyjęty przez Radę 
m.st. Warszawy uchwałą Nr LI/1570 z dnia 19 marca 2009 r. 
Ten Plan wypełnia wszystkie wymogi prawne i uzyskał pozy-
tywne opinie Wojewody Mazowieckiego, Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Plan ten obejmuje zadania powiatu i gminy z uwagi na fakt, 
iż m. st. Warszawa jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 
marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, gminą 
mającą status miasta na prawach powiatu. 

Na mocy Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. 
Warszawy jest gminą miejską, a także powiatem grodzkim. 
Administracyjnie m.st. Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. 
Największą dzielnicą stanowiącą 15,4% powierzchni całego 
miasta jest Wawer, następnie Białołęka (14,1%), Ursynów 



I 

Logistyka 

 

 

   

1252 AUTOBUSY 6/2016 
 

(8,5%), Wilanów (7,1%), Mokotów (6,9%), Bielany (6,3%), 
Włoch (5,5%), Bemowo (4,8%), Targówek (4,7%), Wesoła 
(4,4%), Praga Południe (4,3%), Wola (3,7%), Rembertów 
(3,7%), Śródmieście (3,0%), Praga Północ (2,2%), Ochota 
(1,9%), Ursus (1,8%) i Żoliborz (1,6%).  

Zakres Planu Gospodarki Odpadami w m.st. Warszawie 
obejmuje: 
– analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami 

wraz z identyfikacją problemów, 
– prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
– cele w zakresie gospodarki odpadami, 
– działania zmierzające do poprawy sytuacji w dziedzinie 

gospodarki odpadami, 
– instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu, 
– oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami, 
– system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

 
W Planie uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów po-

wstających i przywożonych na teren miasta, a w szczególności 
odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających 
biodegradacji, a także odpady opakowaniowe, odpady budow-
lane, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady me-
dyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, 
pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady zawierające 
PCB/PCT, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
zawierające azbest, środki ochrony roślin. 

Pod względem morfologicznym w skład odpadów komunal-
nych m.st. Warszawy wchodzą przede wszystkim: 
– odpady organiczne (pochodz. roślinnego, zwierzęcego i in), 
– papier i tektura, 
– tworzywa sztuczne, 
– szkło, 
– metale, 
– odpady mineralne, 
– drobna frakcja popiołowa, 
– odpady niebezpieczne. 
 

Przy planowaniu działań zmierzających do rozwoju syste-
mu gospodarki odpadami i jego sprawnego działania określono 
przyszłe zmiany w składzie morfologicznym odpadów oraz ich 
ilości. Prognozy zostały oparte na analizie sytuacji gospodarczej 
Polski przy założeniu, że rozwój gospodarczy kraju będzie 
przebiegał bez większych załamań, a struktura gospodarki 
będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropej-
skich. Wobec powyższego założono, że w m.st. Warszawie w 
okresie objętym prognozowaniem, tj. w latach 2008-2015 domi-
nować będzie ciągła urbanizacja miasta, stały rozwój sfery 
infrastruktury biznesowej oraz całej gamy usług gastronomicz-
nych, hotelarskich i turystyki, a także postawy konsumpcyjne 
charakteryzujące się wytwarzaniem większej ilości odpadów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań morfologii odpadów i 
wyznaczenia wskaźnika nagromadzenia dla m.st. Warszawy 
wynika, że ok. 65% stanowią odpady od mieszkańców, a 35% 
odpady z infrastruktury. Na tej podstawie obliczono prognozo-
wane ilości odpadów w podziale na miejsca ich wytwarzania do 
roku 2015. Prognoza ilości i skład jakościowy wytwarzanych 
odpadów komunalnych przewiduje wytworzenie około 830061 
Mg odpadów w 2009 roku i stopniowe ich zwiększenie do 
883343 Mg w 2015 roku wskazuje, że niezbędne jest stworze-
nie zintegrowanego systemu instalacji odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych, który pozwoli na radykalne 
ograniczenie składowania odpadów nieprzetworzonych oraz 

zwiększenie odzysku i recyklingu surowców z selektywnego 
zbierania. 

W dokumencie podkreślono, że tworzony system gospoda-
rowania odpadami powinien charakteryzować się takimi cecha-
mi jak: „regionalność” oraz „perspektywiczność”. Chodzi o to, 
aby w przyszłości system pozwalał na zagospodarowanie od-
padów komunalnych nie tylko z m.st. Warszawy, a także z gmin 
sąsiadujących tworzących aglomerację miejską. Analiza istnie-
jącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. 
Warszawie oraz jego porównanie z obecnymi i wymaganymi od 
lat 2010-2013 przez prawo unijne i krajowe sposobami gospo-
darowania oraz porównanie z metodami zagospodarowania 
odpadów komunalnych w aglomeracjach europejskich o wielko-
ści zbliżonej do Warszawy np. Wiednia jednoznacznie wskazują 
na konieczność podjęcia reorganizacji istniejącego systemu a 
zwłaszcza podjęcia inwestycji w nowoczesne instalacje odzy-
sku/unieszkodliwiania odpadów. 

Wyszczególniono następujące rodzaje działań: 
1. Organizacyjno-systemowe obejmujące: 
a) rozwój selektywnego zbierania poprzez: 

– intensyfikację zbierania „u źródła” oraz „kontenery usta-
wione w sąsiedztwie”, 

– dzielnicowe punkty dobrowolnego gromadzenia odpa-
dów (PDGO), 

– mobilne punkty zbierania odpadów. 
 
2. Inwestycyjne: 
a) obiekty do odzysku materiałowego z selektywnego zbierania 

odpadów: 
– budowa 8 dzielnicowych punktów dobrowolnego groma-

dzenia odpadów, 
– budowa 2 instalacji do sortowania odpadów surowco-

wych zbieranych selektywnie o wydajności 20 000 
Mg/rok z możliwością rozbudowy do 30 000 M/rok; do-
datkowo będą istniały sortownie odpadów surowcowych 
należące do przedsiębiorców prywatnych, 

– budowę kompostowni odpadów zielonych o wydajności 
20000 Mg/rok, 

– budowę instalacji beztlenowej przeróbki odpadów ulega-
jących biodegradacji o wydajności 10 000 Mg/rok, 

– budowę instalacji do demontażu odpadów wielkogabary-
towych, w tym częściowo zużytego sprzętu elektryczne-
go o wydajności docelowej ok. 10 000 Mg/rok, 

– budowę instalacji do przerobu odpadów poremontowych 
o wydajności 8000 Mg/rok. 

b) instalacje do unieszkodliwiania zmieszanych odpadów 
komunalnych z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej: 
– modernizacja oraz rozbudowę ZUSOK – obsługa pra-

wobrzeżnej części Warszawy i aglomeracji o wydajności 
docelowej 312 000 Mg/rok, 

– podjęcie działań mających na celu budowę 2-giej insta-
lacji do unieszkodliwiania odpadów – obsługa lewo-
brzeżnej części Warszawy i aglomeracji 390 000 Mg/rok 
(biorąc pod uwagę prognozy ilości wytwarzanych odpa-
dów do roku 2025 oraz możliwość obsługi okolicznych 
gmin). 

c) obiekty do składowania odpadów: 
– budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne o pojemności od 400000 Mg w roku 2009, 
300000 Mg w 2011 roku, a następnie ok.190000 Mg w 
2013 roku. Ilość odpadów kierowanych na składowisko 
będzie ulegała zmniejszeniu ze względu na wymóg re-
dukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kiero-
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wanych na składowisko, jak również od 1 stycznia 2013 
roku spełnienia kryteriów dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego typu. 

3. Edukacyjne: 
a) program edukacyjny z zakresu prawidłowego postępowania 

z odpadami. 
 

Funkcjonowanie systemu przedstawia się następująco: 
1. Zmieszane odpady komunalne kierowane będą do instala-

cji termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem 
energii cieplnej i elektrycznej. 

2. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku 
odpadów: 

a) selektywnym zbieraniem objęte zostaną następujące 
rodzaje odpadów: odpady opakowaniowe, odpady papieru 
i tektury, odpady tworzyw sztucznych, metale, odpady 
niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budow-
lane, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biode-
gradacji (restauracje, hotele, stołówki) oraz odpady zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

b) zbierane selektywnie odpady surowcowe zbierane będą „u 
źródła” z rejonów zabudowy jednorodzinnej, metodą do-
noszenia – „kontenery ustawione w sąsiedztwie” z zabu-
dowy wielorodzinnej oraz w dzielnicowych punktach do-
browolnego gromadzenia odpadów (PDGO) i kierowane 
do instalacji sortowania odpadów, 

c) odpady z gospodarstw domowych oraz inne odpady ule-
gające biodegradacji będą zbierane selektywnie „u źródła” 
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej, 

d) odpady zielone z terenów zielonych będą zbierane selek-
tywnie „u źródła” oraz poprzez dzielnicowe punkty PDGO, 

e) zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji będą 
poddawane procesowi kompostowania w kompostowniach 
odpadów zielonych oraz fermentacji w instalacjach do me-
tanizacji, 

f) odpady niebezpieczne będą zbierane w dzielnicowych 
punktach PDGO oraz w specjalnie wyznaczonych do tego 
miejscach (np. apteki, szkoły, centra handlowe itp.); poza 
tym firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów ko-
munalnych, zgodnie z regulaminem są obowiązane do 
odbioru m.in. selektywnie zebranych odpadów niebez-
piecznych ze strumienia odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości, 

g) odpady niebezpieczne będą unieszkodliwiane w specjali-
stycznych zakładach zajmujących się unieszkodliwianiem 
odpadów niebezpiecznych poza terenem m. st. Warsza-
wy, 

h) odpady wielkogabarytowe będą zbierane w ramach zbiórki 
okresowej oraz w dzielnicowych punktach PDGO; poza 
tym firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów ko-
munalnych, zgodnie z regulaminem są obowiązane do 
odbioru selektywnie zebranych odpadów wielkogabaryto-
wych ze strumienia odpadów komunalnych przez właści-
cieli nieruchomości, 

i) odpady wielkogabarytowe poddawane będą odzyskowi w 
instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, 

j) odpady z remontów i rozbiórki przyjmowane będą w dziel-
nicowych PDGO i odzyskiwane w instalacjach przerobu 
gruzu; poza tym firmy posiadające zezwolenie na odbiór 
odpadów komunalnych, zgodnie z regulaminem są obo-
wiązane do odbioru selektywnie zebranych odpadów z 
rozbiórki przez właścicieli nieruchomości. Odpady bala-
stowe pochodzące z instalacji sortowania odpadów opa-

kowaniowych i surowcowych kierowane będą do instalacji 
termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz na składo-
wisko odpadów, w zależności od rodzaju odpadu. 

3. OCENA SYSTEMU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI W M. ST. WARSZAWIE 

Plan Gospodarki Odpadami w m.st. Warszawie został oce-
niony w pracy [5]. Stwierdzono wówczas, że zawiera on cechy 
logistycznie zorientowanego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, gdyż uwzględniono w nim determinanty 
zewnętrzne oraz wewnętrzne uwarunkowania. W planie zawarta 
została również prognoza wytwarzania odpadów do 2015 r. oraz 
wyszczególnione zostały różne kierunki rozwoju systemu go-
spodarowania odpadami zgrupowane w działania legislacyjno-
organizacyjne, inwestycyjne i edukacyjne. Plan obejmuje okres 
do 2015 r., zatem wymaga obecnie korekty na następne lata. 
Niniejsza ocena dotyczy zatem bieżącej realizacji planu. 

Już w poprzedniej ocenie wykazano, że realizacja Planu 
Gospodarki Odpadami w m.st. Warszawy napotykała na nie-
spodziewane trudności. Mimo obowiązywania od 1 lipca 2013 r. 
znowelizowanej ustawy o odpadach nakładającej obowiązkowe 
opłaty za wywóz śmieci i kładącej nacisk na segregację odpa-
dów, śmieci były nadal wyrzucane do lasu. Działo się tak w całej 
Polsce, ale w Warszawie zaśmiecanie lasów miało miejsce z 
tego powodu, że wiele osób skutecznie unikało opłat. Byli to 
mieszkańcy, którzy zataili liczbę domowników, by płacić mniej 
oraz tacy, którzy w ogóle nie zgłosili swoich domów. Wg nowych 
umów władz dzielnicowych z firmami odbierającymi odpady, 
śmieci są odbierane raz na dwa tygodnie, co niektórym miesz-
kańcom nie wystarcza. Obecnie po trudnościach z przetargami 
na terenie Warszawy działa kilka firm śmieciowych: „Lekaro” 
(rysunek 1), „Sita Polska i MPO. 

 

 
Rys. 1. Śmieciarka „Lekaro” przy pracy (materiały prasowe) 

 
Także odpady niebezpieczne były wyrzucane do lasu, bo 

nowa ustawa ogranicza, co można wyrzucać do kontenerów, a 
władze Warszawy nie zorganizowały dogodnej dla mieszkań-
ców sieci odbioru tych odpadów. Władze miasta długo nie wy-
wiązywały się z obowiązku stworzenia punktów dobrowolnej 
segregacji odpadów. Niewłaściwie funkcjonowała informacja o 
miejscach odbioru odpadów niebezpiecznych czy wielkogabary-
towych. O tych mankamentach informował Portal Samorządowy 
[15] i warszawska prasa lokalna. Warszawska wersja dziennika 
„Metro”, obecnie „metrocafe.pl” zorganizowała nawet specjalną 
akcję monitoringu realizacji przez władze miasta ustawy śmie-
ciowej. Akcja ta przyczyniła się do zdyscyplinowania aparatu 
urzędniczego i zorganizowania w październiku 2015 r. dwóch 
stałych punktów selektywnej zbiorki odpadów, jeden w lewo-
brzeżnej, a drugi w prawobrzeżnej części miasta (jeden na 
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pograniczu Mokotowa i Wilanowa przy ul. Zawodzie 16, a drugi 
w Białołęce przy ul. Płytowej 1) [11]. Do tej pory największe 
polskie miasto miało tylko jeden PSZOK. Punkty te przyjmują 
szkodliwe dla środowiska jak farby, lakiery, kleje, aerozole, 
detergenty i chemikalia praz opakowania po nich, świetlówki i 
baterie, a także odpady zielone. Ale nie przyjmują gruzu (z 
wyjątkiem gruzu z przeprowadzonych samodzielnie remontów) i 
mebli. Miasto zorganizowało także mobilne punkty zbiórki odpa-
dów (MPSZOK). Polega to na tym, że od połowy października 
2015 r. w środy i w soboty na ulice Warszawy wyjeżdżają spe-
cjalne samochody i stoją po 1,5 godziny w wyznaczonym miej-
scu w każdej dzielnicy (listę miejsc i godzin można będzie zna-
leźć na portalu: czysta.um.warszawa.pl). MPSZOK-i nie przyj-
mują gruzu, tzw. śmieci wielkogabarytowych, odpadów zielo-
nych, elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), czy też mebli. 
Zbiórka tych odpadów odbywa się w każdej dzielnicy Warszawy 
w soboty. 

W porównaniu z poprzednią oceną Planu gospodarki od-
padami w m.st. Warszawie poprawiła się edukacja mieszkań-
ców w zakresie wyjaśniania zasad i celowości segregacji odpa-
dów. Władze miasta uznały, że lepsze jest wychowanie miesz-
kańców niż ich karanie. Niemniej zasady segregacji odpadów, 
bardzo różne od poprzednich, zostały późno opracowane. Do-
piero w połowie 2014 roku, wraz z ustawieniem specjalnych 
pojemników na ulicach, została przeprowadzona kampania 
informacyjna obejmująca oplakatowanie ulic i dystrybucję ulotek 
zawierających opis rodzajów odpadów segregowanych. Odpady 
zostały podzielone na trzy grupy: odpady suche (w czerwonych 
pojemnikach), szklane opakowania (w zielonych pojemnikach) 
oraz odpady zmieszane (w czarnych pojemnikach). Przykłado-
wa ulotka informacyjna jest pokazana na rysunku 2.  

 

 
Rys. 2. Ulotka z informacją o segregowaniu odpadów 
 

Jednak pomimo wyraźnych rysunków obiektów wyrzuca-
nych do koszy i kontenerów, mieszkańcy Warszawy wciąż mają 
trudności z prawidłową segregację odpadów. Mieszkańcy przy-
zwyczaili się do starego klasyfikacja odpadów podzielono na 
papier, tworzywa sztuczne i metale. 

Rozpoczęcie budowy planowanych inwestycji jest rozcią-
gnięte w czasie. Ponieważ obecnie stosowana przez warszaw-
skie zakłady utylizacji odpadów technologia wymaga długiego 
przechowywania, zanim nadadzą się do dalszego przetwarza-
nia, składowane odpady są uciążliwe dla okolicznych mieszkań-
ców z powodu wydzielanego odoru. Przed wyborami samorzą-
dowymi w Warszawie w listopadzie 2014 roku władze miasta 
obiecały przenieść uciążliwy dla okolicznych mieszkańców 
zakład utylizacji odpadów z dzielnicy Wola poza miasto do 
Zielonki. W nowym zakładzie było planowano budowę nowo-
czesnej spalarni śmieci dla odpadów odbieranych z Warszawy i 

okolic. Po wyborach samorządowych nowy zarząd Warszawy 
zmienił lokalizację zakładu i obecnie planuje się rozbudować 
zakład działający w dzielnicy Targówek po prawej stronie Wisły, 
z dala od centrum miasta położonego na lewym brzegu (rysu-
nek 3). 

 

 
Rys. 3. Zakład utylizacji odpadów na Targówku (mat. prasowe) 

 
Na terenie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w 

dzielnicy Targówek działa od roku 2000 spalarnia śmieci. Spa-
larnia ta była już przestarzała w momencie uruchomienia, po-
nieważ władze miasta zdecydowały się na tańszą technologię z 
lat 80-tych. Dlatego od początku planowano modernizację tego 
zakładu, który wykorzystuje dziś ok. 10 procent odpadów komu-
nalnych, co daje ok. 70 tysięcy ton rocznie. Pozostałe odpady 
są utylizowane w przepełnione wysypiska. Budowa nowej spa-
larni jest opóźniona głównie z powodu braku uzgodnionego 
stanowiska w sprawie jej finansowania. Instalacja miała być 
początkowo finansowane ze środków miejskich, a następnie z 
funduszy unijnych, a wreszcie na koniec przez prywatnego 
inwestora. Kiedy okazało się, że instalacja będzie generować 
duże zyski (do produkcji energii elektrycznej i ciepła, czyli eko-
energii, która jest zalecana przez UE), władze miasta po raz 
kolejny zmieniły zdanie. W grudniu 2015 roku Rada Warszawy 
zdecydowała, że rozbudowa spalarni likwidującej nawet 320 
tysięcy ton śmieci rocznie, będzie finansowana przez ratusz. 
Instalację ma przejąć MPO [15]. 

W nowym 2016 roku można zaobserwować inne manka-
menty w realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Dotyczą one 
głównie sposobu utylizacji odpadów, który stwarza zagrożenia 
dla ludzi mieszkających w pobliżu zakładów zajmujących się 
odbiorem, magazynowaniem i niszczeniem odpadów. 

Po zażegnaniu protestów mieszkańców spowodowanym 
rozprzestrzenianiem się fetoru z zakładu unieszkodliwiania 
odpadów usytuowanego na granicy Bemowa i Bielan w 2014 r. 
obecnie podobne uciążliwości sprawiają okolicznym mieszkań-
com trzy firmy zajmujące się utylizacją śmieci usytuowane na 
Żeraniu w rejonie ul. Zarzecze w dzielnicy Białołęka: PRO-LAS 
Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J., EKO-MAX Recykling Sp. z o. 
o., oraz PARTNER Sp. z o.o. Prowadzą one swoją działalność 
20 m od budynku wielorodzinnego przy ul Zarzecze i w bliskim 
sąsiedztwie ulic Konwaliowej, Zabłockiej, Delfina i Kowalczyka z 
zabudową jednorodzinną i blokami. Niedaleko nad brzegiem 
Wisły jest ścieżka rowerowa, przystań wioślarska i tereny rekre-
acyjne. Okolicznym mieszkańcom przeszkadza przede wszyst-
kim trudny do zniesienia, zwłaszcza latem, fetor z rozkładają-
cych się odpadów roznosi się w promieniu kilkuset metrów od 
zakładów. Sprawą tą wobec ignorowania skarg mieszkańców 
przez zarząd Dzielnicy Targówek, a także urzędy miejskie, zajęli 
się dziennikarze lokalnej prasy „Nowej Gazety Praskiej”. [13]. 
Niestety interwencje dziennikarzy „Nowej Gazety Praskiej” nie 



I 

Logistyka 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 1255 
 

poskutkowały, ale ciekawe są ich ustalenia, gdyż wykazują 
mechanizmy nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji urzędni-
czych na prowadzenie działalności przez firmy utylizujące śmie-
ci. Wygląda na to, że korzyści materialne, jakie miasto czerpie z 
działalności tych firm są ważniejsze od jakości życia okolicznych 
mieszkańców. 

„Nowa Gazeta Praska” dowiedziała się z Wydziału Praso-
wego Biura Ochrony Środowiska, że decyzje dla firm PRO-LAS, 
EKO-MAX i PARTNER zostały wydane przez Prezydenta m.st. 
Warszawy na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z 
dn. 27.04.2001 r. „Prawo, o ochronie środowiska” oraz ustawy z 
dn. 27.04.2001 r. „O opadach” i ustawy dn. 14.12 2012 r. „O 
odpadach”. W dniach wydawania firmom pozwoleń na przetwa-
rzanie odpadów nie obowiązywał wymóg wcześniejszego uzy-
skania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. A przepis, 
na postawie którego uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie 
odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi być 
poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej, wszedł w życie 
dopiero 23.01.2013 r. Przed wydaniem decyzji zezwalającej 
firmom na Zarzeczu na działalność związaną z przetwarzaniem 
odpadów nie przeprowadzono konsultacji społecznych gdyż 
ustawa „Prawo ochrony środowiska”, jak i ustawa „O odpadach” 
nie przewidują przeprowadzenia konsultacji społecznych ani 
udziału społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem wyżej 
wymienionych decyzji. Co więcej zgodnie z art. 170 ust. 2 usta-
wy „O odpadach” właściciele nieruchomości sąsiadujących z 
instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone 
zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, nie są stronami w po-
stępowaniu. Organ wydający decyzję nie był Jednak organ 
decyzję nie był aktami prawa miejscowego, gdyż dla obszaru w 
rejonie ulicy Zarzecze nie został uchwalony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dziennikarze „Nowej Ga-
zety Praskiej” mieli nadzieję, że doraźnie uzyskają chociaż 
wstrzymanie działalności firmie EKO-MAX Recykling, która 
działała dotychczas w ograniczonym zakresie (to i smród był 
mniejszy), bo wygasło jej pozwolenie na przetwarzanie odpa-
dów. Niestety, dostali pewną wiadomość, że 18.03.2016 r. firma 
EKO-MAX Recykling otrzyma od Prezydenta m.st. Warszawy 
kolejne zezwolenie na zbieranie, unieszkodliwianie odzysk 
odpadów w instalacji do mechanicznego i biologicznego ich 
przetwarzania. 

Skoro zarówno władze Dzielnicy Białołęka, jak i m.st. War-
szawy zignorowały skargi mieszkańców na uciążliwość zakła-
dów utylizacji odpadów na Zarzeczu dziennikarze „Nowej Gaze-
ty Praskiej” znaleźli przepisy, które mogłyby stanowić podstawę 
spowodowania zaprzestania działalności firmom śmieciarskim w 
tym rejonie. Mimo że jak orzekła naczelnik Biura Ochrony Śro-
dowiska m.st. Warszawy w Polsce nie obowiązują przepisy 
unijne, to jednak zgodnie z Traktatem Ateńskim z 16.04.2003 r. 
Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terenie tery-
torium sieci obszarów Natura 2000, a tym samym zobowiązała 
się do przestrzegania przepisów unijnych z tym związanych. 
Przepisy te wprowadzono do polskiego prawa wraz z wejściem 
w życie ustawy z dn. 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody”. Wg 
tych przepisów nie można zezwolić na realizację przedsięwzię-
cia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco 
negatywny. A tereny rekreacyjne na Żeraniu nad Wisłą są obję-
te unijnym programem Natura 2000 w ramach obszaru „Dolina 
Środkowej Wisły” ciągnącego się między Dęblinem a Płockiem. 

Z wcześniejszych artykułów w „Nowej Gazecie Praskiej” 
poświęconych utrudnianiu życia mieszkańcom przez firmy 
śmieciowe na Zarzeczu wyłania się bolesny problem ludzi 
mieszkających w sąsiedztwie zakładów utylizacji odpadów [12] 

Wobec ich protestów i skarg są traktowani przez władze jak 
wrogowie interesu społecznego przekładający interes prywatny 
nad dobro ogólne. Jednak trzeba zrozumieć sytuację tych ludzi. 
Okazuje się jednak po wnikliwym zbadaniu całości sprawy, że 
zakłady utylizacji nie wywiązują się należycie z obowiązków 
wyszczególnionych w umowach, stosują przestarzałe technolo-
gie, nie dbają o odpowiednie instalacje neutralizujące odór. 
Okoliczni mieszkańcy są wprowadzani w błąd przez kamuflo-
wanie działalności przez firmy, które dostały pozwolenie z góry i 
nie muszą zupełnie liczyć się z sąsiadami. Z powodu braku 
informacji o charakterze zlokalizowanych na terenie Zarzecza 
zakładów mieszkańcy okolicznych nowych osiedli uważali po-
czątkowo, że dociera on z Wisły. Inni myśleli, że pochodzi z 
przepompowni ścieków. Nie łączyli okropnego zapachu z wiel-
kimi ciężarówkami, które masowo zajeżdżały na ulicę Zarzecze. 
Dopiero później zorientowali się, że źródło fetoru znajduje się za 
wysokimi na ponad dwa metry ogrodzeniami, jakimi obwarowały 
się trzy nowe firmy, nie wieszając na płotach żadnych tablic 
informacyjnych o nazwie przedsiębiorstw i rodzaju działalności, 
jaki wykonują. Z pierwszego piętra budynku MPWiK można 
jednak było zobaczyć, że jest to interes śmieciowy, a sortowanie 
śmieci odbywa się w blaszaku pokrytym brezentem, natomiast 
kompostowanie – w tunelach foliowych, do niedawna umiesz-
czonych wprost na ziemi. Zastrzeżenia budziło również składo-
wanie odpadów na wolnym powietrzu. Co więcej zaobserwowa-
no, że przerabiane są tu wcale nie lokalne białołęckie śmieci, 
choć logicznie rzecz biorąc, te przede wszystkim powinny być tu 
utylizowane, ale zwożone odpady pochodzą z bliższych i dal-
szych okolic Warszawy, z Otwocka, Karczewa, a nawet Płocka i 
Ostrołęki. 

Odór sam w sobie nie jest szkodliwy, ale bardzo utrudnia 
życie. Mieszkańcy Zarzecza obserwując działalność firm utyli-
zacyjnych podejrzewają, że poza uciążliwością zapachową, 
działalność zakładów stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i pro-
wadzi do degradacji środowiska poprzez emisję szkodliwych 
chemicznie i biologicznie substancji do powietrza i wód pod-
ziemnych. Istnieje też realne zagrożenie zatruwania wody w 
Wiśle i kanale Żerańskim w wyniku wycieków do gruntu. Lecz 
takie podejrzenia bez przeprowadzenia odpowiednich badań nie 
są brane przez władze pod uwagę. Kontrole przeprowadzone 
przez MWIOŚ w latach 2013-2015 wykazały, co prawda, nie-
przestrzeganie przez przedsiębiorców warunków wydanych im 
pozwoleń, a także brak decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, ale nie przełożyło się to na ograniczenie działalności firm. 
Natomiast wykazanie przez kontrole, że spółka EKO-MAX 
Recykling nie zastosowała odpowiednich rozwiązań technolo-
gicznych, a także nie uregulowała stanu formalno-prawnego w 
zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
oraz nie przedstawiła dokumentacji budowlanej i pozwolenia na 
użytkowanie płyty kompostowej skutkowało jedynie nałożeniem 
na spółkę kary grzywny, a mieszkańcy dalej musieli znosić 
okropny fetor. Inspektorzy obecnie twierdza, że spółka zasto-
sowała już odpowiednie rozwiania technologiczne do ograni-
czenia przenikania odoru do otoczenia, jednak mieszkańcy dalej 
odczuwają fetor. Spółka jest mniej uciążliwa, bo działa w ogra-
niczonym zakresie gdyż skończyło jej się zezwolenie na działal-
ność, a następne ma otrzymać w marcu br. A jak się okazuje 
zostanie ono na pewno wydane 18.03.2016 r. W tych warun-
kach jedynie wykazanie, że urzędnicy Wydziału Ochrony Śro-
dowiska nie wzięli pod uwagę prawnej ochrony terenów rekrea-
cyjnych objętych programem Natura 2000 może wpłynąć na 
ograniczenie działalności uciążliwych dla otoczenia zakładów. 
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PODSUMOWANIE 

Realizacja ustawy odpadach zobowiązuje gminy do opra-
cowywania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Przepisy o odpadach wzorowane na przepisach unijnych za 
priorytetowe zadania gospodarowania odpadami uznają utyliza-
cję i gospodarcze wykorzystanie odpadów zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju [7, 8].  

W obszarze gospodarki odpadami mieści się szerokie 
spektrum różnorodnych zagadnień, w tym: zagadnienia legisla-
cyjne, organizacyjne, ekonomiczne, techniczne i technologicz-
ne. Specjaliści logistycy dowodzą, że sprawne gospodarowanie 
odpadami wymaga opracowania logistycznego systemu gospo-
darki odpadami według zasad logistyki odpadów.  

Niestety w praktyce opracowywane przez gminy plany i 
systemy gospodarowania odpadami tylko w niektórych aspek-
tach spełniają wymogi logistycznego systemu gospodarowania 
odpadami. Często, mimo słusznych zapisów, realizacja planów 
napotyka trudności, a wiele zadań jest odwlekanych w czasie. 
Wynika to z niezgody samorządów gminnych na niektóre zapisy 
ustawowe. Samorządy protestują przeciwko obowiązkowi pro-
wadzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych lub przeciwko zbytnim usztywnieniu często-
tliwość zbierania odpadów. Lokalne władze przytaczają przykła-
dy gmin, które przyjęły rozwiązania mobilne, dlatego narzucenie 
z góry prowadzenia punktów stacjonarnych uważają za nieuza-
sadnione ograniczenie niezależności gmin w tym zakresie. 
Ponadto samorządy zmuszone zostały do zrezygnowania z 
przetargów dla własnych firm. Jest to ważny postulat, gdyż obce 
firmy coraz częściej dyktują wyższe ceny za wywóz śmieci. 
Minister Środowiska uznał słuszność takiego rozwiązania, nie-
stety, tego typu zmiany, mogą nastąpić wyłącznie poprzez 
nowelizację ustawy o odpadach [15]. 

Tendencja do nieustannie zmieniających się przepisów 
prawnych oraz zmian wynika z głębszych źródeł. Także trudno-
ści w realizacji przepisów ustawowych odnośnie odpadów mają 
głębsze przyczyny. Gospodarka odpadami to nie tylko zagad-
nienia techniczne i legislacyjne, ale obszar obejmujący działania 
różnych podmiotów społeczno-gospodarczych. Najważniejszymi 
aktorami w tym obszarze są gminne samorządy, ministerstwo 
środowiska, organizacje przedsiębiorców zajmujących się go-
spodarką odpadami, a także specjaliści naukowi czy eksperci 
lokalni i rządowi. Ponadto źródłem trudności są także problemy 
mentalne związane ze świadomością ekologiczną i zrozumie-
niem zasad zrównoważonego rozwoju.  
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Logistical aspects of municipal waste management  
systems created by self-government municipalities 

Article discussed the problem of municipal waste 

management in terms of logistics. It had been demon-

strated the need to develop an integrated system of logis-

tics waste management in the municipality. Rated waste 

management system of the Capital City of Warsaw for 

compliance with the requirements for the logistical sys-

tem.  
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