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I. WPROWADZENIE 

1.0. Dane ogólne  

1.1. Zamawiający  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

Ul. Krucza 10 

22-400 Zamość 

 

1.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu o wydajności 25 000 Mg/a na jedną zmianę 

(docelowo 50 000 Mg/a przy pracy na dwie zmiany). 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 30.06.2011 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu a Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą  

w Wysogotowie.  

 

1.4. Materiały wyjściowe i aktualny stan prawny w zakresie gospodarki 
odpadami 

 

Materiały wyjściowe: 
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – przedmiot:  

„Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” współfinansowanego ze środków  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności; 

 Program Funkcjonalno – Użytkowy i Wymagania Zamawiającego; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 z aktualizacją pomiaru na dzień 

29.06.2011 r.; 

 Uchwała nr XXVIII/221/06 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 30 czerwca 2006 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skierbieszów; 

 Uchwała nr XV/134/08 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skierbieszów; 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 

1/2009, znak RG BE-10-7624/1/09 z dnia 30.11.2009 r; 

 Uzgodnienia i wizje lokalne terenu budowy 
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Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami – podstawowe akty 
prawne 
 

Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu 

1. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  

w sprawie katalogu odpadów 
Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206 

2. 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada  

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczona do spożycia 

Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1728 

3. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.  

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów 

Dz. U. 2002 Nr 220, poz. 1858, ze zm. 

4. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości  

Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1055 

5. 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 30 października 2002 r.  

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób 

nieselektywny 

Dz. U. 2002 Nr 191, poz. 1595 

6. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji 

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów 

Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549 ze zm. 

7. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 30 października 2003 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów 

Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883 

8. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 

9. 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 7 września 2005 r.  

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku odpadów danego typu  

Dz. U. 2005 Nr 186, poz. 1553 ze zm. 

10. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 

zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Dz. U. 2006 Nr 30, poz. 208 

11. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego 

Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984, ze zm. 

12. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826 

13. 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

oraz pomiarów ilości pobieranej wody  

Dz. U. 2008 Nr 206, poz. 1291 

14. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r.  

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
Dz. U. 2009 Nr 5, poz. 31 

15. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 

Dz. U. 2009 Nr 39, poz. 320 

16. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, ze zm. 

17. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm. 

18. 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r.  

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 

Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1399 ze zm. 
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Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu 

19. 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  

Prawo Wodne 
Dz. U. Nr 2005 nr 239, poz. 2019, ze zm. 

20. 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków 
Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858, ze zm. 

21. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach 
Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 

22. 
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r.  

o nawozach i nawożeniu  
Dz. U. 2007 Nr 147, poz. 1033 

23. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska 
Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 

24. 

Ustawa z dnia 3 października  2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227, ze zm. 

  

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20052392019
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070390251
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070390251
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II. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU 

1.0. Charakterystyka obszaru objętego systemem 

Gospodarowanie odpadami w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych i utrzymania 
składowisk jest zadaniem własnym gmin. Miasto Zamość, jako ustawowa „gmina” będąca 
jednocześnie jednoosobowym właścicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.  
z o.o. w Zamościu, powierzyło Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r. 
Nr XLIV/434/10 realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach projektu "Regionalny Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu" na obszarze Miasta Zamość oraz 13 wskazanych  
w Uchwale gmin Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na. Ze wskazanymi  
w Uchwale 13 gminami Miasto (jako właściciel PGK Sp. z o.o.) zawarło stosowne 
porozumienia międzygminne o  przejęciu  zadań od tych gmin  w zakresie  utrzymania  
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych realizowanych w ramach 
przedmiotowego projektu. 
 
W ramach tak skonstruowanego powierzenia PGK Sp. z o. o. wybuduje  i  będzie  
eksploatowało  zakład  zagospodarowania odpadów, realizując (w wybudowanym zakładzie 
dla Miasta Zamość i  13  innych  gmin,  które stanowią Region  gospodarki odpadami  
Zamość) zadania  gospodarki odpadami całego  regionu. Stąd  też  nazwa  Projektu  -  
Regionalny  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. 
 
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu będzie przyjmował odpady  
z terenu miasta Zamość, który jako jednostka administracyjna stanowi powiat Grodzki 
Zamość, oraz z terenu powiatu ziemskiego zamojskiego – z 13 gmin. Ilość mieszkańców  
w poszczególnych jednostkach administracyjnych zawiera Tabela 1.  
 

 

Tabela 1 Prognozowana liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych 
wchodzących w skład Regionu Zamość gospodarowania odpadami – [Źródło: PFU  
i Wymagania Zamawiającego] 

 

Jednostka administracyjna 

Prognozowana liczba mieszkańców 

w poszczególnych jednostkach administracyjnych 

2007 2008 2009 2013 2020 2025 2030 

Miasto Zamość 66747 66433 66119 64852 62668 60770 58337 

Gmina Adamów 5115 5104 5092 5040 4932 4832 4707 

Gmina Grabowiec 4685 4675 4664 4617 4518 4428 4313 

Gmina Komarow-Osada 5678 5665 5652 5595 5474 5364 5224 

Gmina Łabunie 6486 6472 6457 6392 6254 6128 5968 

Gmina Miączyn 6470 6456 6441 6376 6238 6112 5953 

Gmina Nielisz 6086 6072 6058 5997 5868 5750 5600 

Gmina Radecznica 6591 6576 6561 6495 6355 6228 6065 

Gmina Sitno 6775 6760 6745 6677 6532 6400 6233 

Gmina Skierbieszów 5938 5925 5912 5852 5726 5611 5464 

Gmina Stary Zamość 5630 5617 5604 5548 5428 5318 5179 

Gmina Sułów 5500 5488 5476 5420 5303 5197 5062 

Gmina Szczebrzeszyn 12289 12262 12234 12110 11848 11609 11306 
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Jednostka administracyjna 

Prognozowana liczba mieszkańców 

w poszczególnych jednostkach administracyjnych 

2007 2008 2009 2013 2020 2025 2030 

Gmina Zamość 21123 21076 21028 20815 20366 19955 19435 

Razem liczba mieszkańców: 165 113 164 581 164 043 161 786 157 510 153 702 148 846 

Źródło: Studium Wykonalności opracowane przez EKO-GEO Consulting Marek Biłyk z Lublina jako element wniosku  
o dofinansowanie projektu złożonego listopadzie 2009 roku w konkursie w ramach POIiŚ. Wszystkie dane z tabeli są danymi 
prognozowanymi obliczonymi na podstawie liczby ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania na koniec 2006 r. oraz 
prognozy ludności Polski do 2030 roku, sporządzonej przez GUS dla obszaru powiatu, w których będzie realizowany projekt. 
Założenia prognozy liczby ludności przeniesiono na objęte projektem jednostki. Prognoza podaje przewidywany stan ludności 
faktycznie zamieszkałej (mieszkańcy stali oraz przebywający czasowo powyżej dwóch miesięcy) w dniu 31 grudnia każdego roku 
(wykazanego w tabeli). Wyniki prognozy ilości mieszkańców w regionie obsługiwanym przez Zakład zostały przedstawione także 
w postaci Ryciny 1. 

 

 

 

Rycina 1 Prognozowana liczba mieszkańców obszaru Regionu Zamość gospodarowania odpadami – 
[Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 

 

 

1.1. Wielkości charakteryzujące gospodarkę odpadami obszaru objętego 
systemem [Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 

1.1.1. Ilość wytwarzanych odpadów 

 

Ilość wytworzonych w 2002 roku odpadów komunalnych w poszczególnych gminach  

i mieście Zamość stanowiących razem Region Zamość gospodarowania odpadami, określono 

w oparciu o wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wg Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami oraz w oparciu o liczbę ludności w 2001 r wg danych Wojewódzkiego 

Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dane zestawiono w Tabeli 2 – na podstawie Studium 

Wykonalności. 
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Na obecne składowisko odpadów w Dębowcu w latach 2007 – 2009 przyjęto następujące 

ilości odpadów: 2007 – 23.473,21 Mg, 2008 – 23.948,94 Mg, 2009 – 23.784,76 Mg. W tym 

także odpady inne niż komunalne niesegregowane, które stanowiły: w 2007 r. – 1,64 %,  

w 2008 r. – 3,95 %, w 2009 r. - 4,03 % wszystkich odpadów przyjętych w danym roku. Te 

faktyczne ilości odpadów, odmienne od przyjętych w prognozach (poniżej), wynikają z co 

najmniej dwu przyczyn: 

 

1. Na składowisko w Dębowcu nie trafiały (w analizowanych latach) odpady z całego 

terenu Regionu.  

 

Tabela 2 Ilość wytworzonych odpadów w 2002 r. w poszczególnych jednostkach  

administracyjnych wchodzących w skład Regionu Zamość gospodarowania odpadami 

– wg obliczeń, z uwzględnieniem faktycznej liczby mieszkańców – [Źródło: PFU i 

Wymagania Zamawiającego] 

Jednostka administracyjna 
Ilość wytworzonych 

odpadów [Mg] 

Miasto Zamość 22215 

Gmina Adamów 1165 

Gmina Grabowiec 1086 

Gmina Komarow-Osada 1233 

Gmina Łabunie 1413 

Gmina Miączyn 1457 

Gmina Nielisz 1391 

Gmina Radecznica 1494 

Gmina Sitno 1510 

Gmina Skierbieszów 1269 

Gmina Stary Zamość 1244 

Gmina Sułów 1188 

Gmina Szczebrzeszyn 3871 

Gmina Zamość 4259 

Razem ilość odpadów: 44 95 

 

 
2. Nie wszystkie gospodarstwa na terenach, z których odpady trafiały na składowisko  
w Dębowcu, były objęte uporządkowanym systemem zbierania odpadów komunalnych. 
Przyjmując prognozy ilości mieszkańców Regionu Zamość oraz wskaźniki nagromadzenia 
odpadów wg KPGO obliczono prognozowane ilości odpadów, które będą wytwarzane  
w regionie. Prognozy przedstawia Tabela 3 i Rycina 2 – na podstawie Studium 
Wykonalności. 
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1.1.2. Prognozowana ilość odpadów 

 
Tabela 3 Prognozowana odpadów wytwarzanych w poszczególnych jednostkach 

administracyjnych wchodzących w skład Regionu Zamość gospodarowania odpadami. 

– [Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 
 

Jednostka administracyjna 

Prognozowana ilość odpadów wytwarzanych 

w poszczególnych jednostkach administracyjnych 

2007 2008 2009 2013 2020 2025 2030 

Miasto Zamość 18 022 17 937 17 852 17 510 16 920 16 408 15 751 

Gmina Adamów 1 381 1 378 1 375 1 361 1 332 1 305 1 271 

Gmina Grabowiec 1 265 1 262 1 259 1 247 1 220 1 196 1 165 

Gmina Komarow-Osada 1 533 1 530 1 526 1 511 1 478 1 448 1 410 

1Gmina Łabunie 1 751 1 747 1 743 1 726 1 689 1 655 1 611 

Gmina Miączyn 1 747 1 743 1 739 1 722 1 684 1 650 1 607 

Gmina Nielisz 1 643 1 639 1 636 1 619 1 584 1 553 1 512 

Gmina Sitno 1 829 1 825 1 821 1 803 1 764 1 728 1 683 

Gmina Skierbieszów 1 603 1 600 1 596 1 580 1 546 1 515 1 475 

Gmina Stary Zamość 1 520 1 517 1 513 1 498 1 466 1 436 1 398 

Gmina Sułów 1 485 1 482 1 479 1 463 1 432 1 403 1 367 

Gmina Szczebrzeszyn 3 318 3 311 3 303 3 270 3 199 3 134 3 053 

Gmina Zamość 5 703 5 691 5 678 5 620 5 499 5 388 5 247 

Razem ilość odpadów: 44 580 44 438 44 291 43 684 42 529 41 501 40 188 

 
 

 
 
Rycina 2 Prognozowana ilość odpadów zbieranych z obszaru Regionu Zamość gospodarowania 

odpadami [Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 
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1.1.3. Skład morfologiczny  odpadów [Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 

 

W poniższej Tabeli 4 zamieszczono dane dotyczące składu morfologicznego odpadów 

powstających na terenie gmin powiatu zamojskiego oraz Powiatu Grodzkiego Zamość – na 

podstawie „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Zamojskiego” i „Planu gospodarki 

odpadami dla Powiatu Grodzkiego Zamość”. 
 

Tabela 4 Prognozowana ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych jednostkach 
administracyjnych wchodzących w skład Regionu Zamość gospodarowania odpadami. 

– [Źródło: PFU i Wymagania Zamawiającego] 
 

Lp. Strumień odpadów komunalnych 
Miasto Wieś 

kg % kg % 

1 Domowe odpady organiczne, w tym: 90,20 21,3 22,11 10,0 

1a odpady organiczne roślinne 81,40 - 18,80 - 

1b odpady organiczne zwierzęce 4,40 - 1,10 - 

1c odpady organiczne inne 4,40 - 2,21 - 

2 Odpady zielone 10,00 2,4 4,16 1,9 

3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 28,62 6,8 10,64 4,8 

4 Opakowania z papieru i tektury  41,52 9,8 15,43 6,9 

5 Opakowania wielomateriałowe 4,66 1,1 1,73 0,8 

6 Tworzywa szt. (nieopakowaniowe) 48,27 11,30 21,03 9,4 

7 Opakowania z tworzysz sztucznych 15,53 3,7 6,77 3,0 

8 Tekstylia 12,10 2,9 4,65 2,1 

9 Szkło (nieopakowaniowe) 2,00 0,5 1,00 0,4 

10 Opakowania ze szkła 28,12 6,6 18,89 8,4 

11 Metale 12,79 3,0 4,55 2,0 

12 Opakowania z blachy stalowej 4,57 1,1 1,63 0,7 

13 Opakowania z aluminium 1,33 0,3 0,47 0,2 

14 Odpady mineralne 14,30 3,4 13,25 5,9 

15 Drobna frakcja popiołowa 46,70 11,0 40,28 18,0 

16 Odpady wielkogabarytowe 20,00 4,7 15,00 6,7 

17 Odpady budowlane 40,00 9,4 40,00 17,9 

18 Odpady niebezpieczne 3,00 0,7 2,00 0,9 

Razem 423,71 100 223,59 100 
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2.0. Podstawowe założenia dotyczące obiektów zakładu i ich 
wielkości 

Wydajności poszczególnych obiektów (urządzeń, instalacji) Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu: 
 

 Linia sortownicza niesegregowanych odpadów komunalnych – o wydajności 

25 000 Mg/rok na jedną zmianę roboczą, docelowo: 50 000 Mg/rok - przy pracy na 

dwie zmiany robocze. Dla wydajności obiektów i urządzeń pracujących cyklicznie: 

czas pracy efektywnej - 7 godzin na zmianę i 260 dni roboczych w ciągu roku 

kalendarzowego; 

 Linia doczyszczania odpadów opakowaniowych, tzw. “surowców wtórnych” o 

wydajności 2600 Mg/rok z możliwością przyjęcia większej ilości; 

 Kompostownia odpadów organicznych -  o wydajności docelowej 15 000 

Mg/rok; 

 Punkt przetwarzania odpadów budowlanych - o wydajności średniej rocznej nie 

mniejszej niż 40 000 Mg/rok (średnie dobowe zasilanie (wagowo) nie mniejsze niż 80 

Mg/dobę (dla zespołu kruszącego); 

 Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych - o wydajności średniej nie 

mniejszej niż 2 400 Mg/rok (średnie dobowe zasilanie (wagowo) nie mniejsze niż 10 

Mg/dobę; 

 Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; 

 Hala przyjęcia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego, wysegregowanego ze zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz zbieranego selektywnie i dostarczonego do zakładu; 

 Ograniczenie ilości składowanych odpadów na nowoprojektowanej 

kwaterze (przewidziana do budowy w ramach przedmiotowego Kontraktu)  poprzez 

pozyskanie tzw. „surowców wtórnych”, stabilizatu/kompostu, produkcję 

komponentów do produkcji paliwa alternatywnego/paliwa alternatywnego, itp. 

 

3.0. Lokalizacja RZZO w Dębowcu 

Przedsięwzięcie projektowane jest w południowo-wschodniej części gminy Skierbieszów,  

w obrębie miejscowości Dębowiec, w odległości ok. 10,0 km na południowy wschód od 

Skierbieszowa - siedziby Urzędu Gminy i w odległości ok. 14 km od Zamościa – siedziby 

Zamawiającego i miasta powiatowego, od którego pochodzi nazwa regionu gospodarowania 

odpadami. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie funkcjonującego obecnie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Teren obecnego składowiska zajmuje kwatera 

składowania odpadów oraz zaplecze administracyjno-techniczne składowiska. 

Projektowany RZZO w Dębowcu wraz z projektowaną kwaterą składowania odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne oraz istniejące składowisko odpadów zlokalizowane są na 

działkach nr ewid  839/4; 839/3; 839/1; 840/4; 840/3; 840/1; 841/4; 841/3; 841/1; 842/4; 
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842/3; 842/1; 843/4; 843/3; 843/1; 844/4; 844/3; 844/1; 845/4; 845/3; 845/1; 846/2; 

846/1; 847/2; 847/1; 848/1; 851/2; 851/1; 852/1; 852/2; 853/1; 853/2; 854/1; 854/2; 

855/1; 855/2; 856/1; 858; 859/2; 859/3; 870/1; 871/1; 875/1; 1157/1; 1157/2 natomiast 

droga dojazdowa zlokalizowana jest na dz. 1126 (droga wojewódzka 843), 756/4, 1154, 

1156 i 833, gmina Skierbieszów. 
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III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

W projektowanym Zakładzie stworzone będą warunki do maksymalnego zmniejszenia ilości 

odpadów wymagających składowania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego 

oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. 

 

W związku z powyższym przyjęto Zakład spełniający następujące funkcje: 

 prowadzenie odbioru odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki z regionu, 

 prowadzenie segregacji odpadów: mechanicznej i manualnej dla wydzielenia frakcji 

drobnej, organicznej i tzw. „surowców wtórnych” możliwych do zagospodarowania, 

 prasowanie odpadów opakowaniowych tzw. „miękkich” 

 prowadzenie czasowego składowania surowców wtórnych przed ich wywozem do zakładu 

przetwórczego lub punktu skupu, 

 kompostowanie odpadów organicznych,  

 produkcja komponentów do produkcji paliwa alternatywnego, 

 produkcja paliwa alternatywnego, 

 składowanie odpadów balastowych pozostałych po procesie, 

 prowadzenie odbioru odpadów gabarytowych ich rozbiórkę i segregację pozostałości, 

 przerób odpadów budowlanych, 

 pozyskanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i przekazanie służbom 

zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. 

 

Zagospodarowanie przestrzenne projektowanego Zakładu składa się z następujących, 

podstawowych części: 

 część technologiczna obróbki odpadów (sortownie, doczyszczanie odpadów 

opakowaniowych, kompostownie odpadów biodegradowalnych, przerób odpadów 

budowlanych i wielkogabarytowych); 

 część technologiczna składowania odpadów „resztkowych” (izolowana ziemna kwatera 

składowania tzw. balastu); 

 zaplecze techniczne (obiekty pomocnicze i socjalne); 

 infrastruktura techniczna. 

 

1.0. Wydajność projektowanego RZZO w Dębowcu 
 

Obiekt Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowu projektuje się na 

następujące wydajności: 

 Linia sortownicza niesegregowanych odpadów komunalnych – o wydajności 

25 000 Mg/rok na jedną zmianę roboczą, docelowo: 50 000 Mg/rok - przy pracy na 

dwie zmiany robocze; 

 Kompostownia odpadów organicznych -  o wydajności docelowej 15 000 

Mg/rok; 
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 Linia doczyszczania odpadów opakowaniowych, tzw. “surowców wtórnych”  

o wydajności 2600 Mg/rok; 

 Punkt przetwarzania odpadów budowlanych - o wydajności średniej rocznej 

nie mniejszej niż 40 000 Mg/rok (średnie dobowe zasilanie (wagowo) nie mniejsze 

niż 80 Mg/dobę (dla zespołu kruszącego); 

 Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych - o wydajności średniej nie 

mniejszej niż 2 400 Mg/rok średnie dobowe zasilanie (wagowo) nie mniejsze niż 10 

Mg/dobę. 

 

1.1. Obszary zbiórki odpadów 

 

Do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowu trafiać będą odpady 

Miasta Zamość i 13 innych gmin powiatu zamojskiego, które stanowią Region gospodarki 

odpadami Zamość. Na Rycinie 3 przedstawiono obszary zbiórki odpadów. 

 

 
Rycina 3 Obszary zbiórki odpadów [Źródło: opracowanie własne] 
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2.0. Schemat przepływu odpadów na terenie RZZO w Dębowcu 
 

 
Rycina 4 Schemat przepływu odpadów na terenie RZZO w Dębowcu. 

[Źródło: opracowanie własne] 
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3.0. Charakterystyka przepływu strumienia odpadów 
 

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizację następujących podstawowych segmentów 

technologicznych: 

 instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych  

o przepustowości 25 000 Mg/rok na jedną zmianę roboczą, docelowo: 50 000 Mg/rok  - 

przy pracy na dwie zmiany robocze składająca się z: 

 instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych (w tym produkcji 

komponentów do/i paliwa alternatywnego) oraz instalacji umożliwiającej sortowanie 

(doczyszczanie) odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki o 

przepustowości 2 600 Mg/rok, 

 instalacji kompostowania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji  

o przepustowości docelowej 15 000 Mg/rok o gęstości 0,5 Mg/m3, 

 segment przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o przepustowości średniej nie 

mniejszej niż 2 400 Mg/rok, 

 segment przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości średniej rocznej nie 

mniejszej niż 40 000 Mg/rok, 

 nowa projektowana kwatera przeznaczona do składowania przetworzonych, balastowych 

odpadów, 

 obiekty infrastruktury ogólnozakładowej związane z instalacją mechaniczno – 

biologicznego przekształcania odpadów oraz składowiskiem (kanalizacja technologiczna, 

kanalizacja deszczowa, drogi i place manewrowe). 

 
Wyróżnia się dwa podstawowe strumienie odpadów kierowanych do zagospodarowania w 

RZZO w Dębowcu: 

 strumień odpadów komunalnych zmieszanych; 

 strumień odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 

 

Strumień odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 

Strumienie odpadów zbieranych selektywnie będą kierowane do doczyszczania bądź 

przetwarzania w RZZO, a następnie będą przekazywane do odzysku.  

 

Strumień odpadów komunalnych zmieszanych 

Strumień odpadów komunalnych zmieszanych  będzie kierowany do instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania. W sortowni, która jest pierwszym segmentem technologicznym 

instalacji będzie następował podział odpadów na strumienie, które podlegać będą 

zróżnicowanym procesom przetwarzania i zagospodarowania.  

 

Podstawowe sekcje technologiczne obróbki odpadów zlokalizowane na terenie zakładu: 

S 0 = sekcja przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych  

S 1 = sekcja mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych 

S 2 = sekcja ręcznego sortowania odpadów  

S 3 = sekcja przyjęć odpadów opakowaniowych tzw. „surowców wtórnych” z selektywnej 

zbiórki  
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S 4 = sekcja przyjęć masy organicznej i odpadów zielonych do kompostowania 

S 5 = sekcja kompostowania 

S 6 = sekcja produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego 

S 7 = sekcja prasowania surowców wtórnych 

S 8 = sekcja przyjęć, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych  

S 9 = sekcja czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i problemowych 

S 10 = sekcja przyjęć, magazynowania i przerobu odpadów wielkogabarytowych 

S 11 = sekcja przyjęcia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (zseie) 

S 12 = kwatera do składowania odpadów balastowych  

 

Proponowana technologia i podstawowe wyposażenie technologiczne 

Podstawowy proces technologiczny obejmuje: 

• segregację dowożonych odpadów z podziałem na strumienie 

- frakcja drobna 0 – 20/30 mm  

- frakcja średnia 20/30 – 80/100 mm 

- frakcja nadsitowa > 80/100 mm 

- odpady surowcowe 

- komponenty do produkcji paliwa alternatywnego   

- odpady balastowe do składowania 

- odpady problemowe 

• przygotowanie masy organicznej do kompostowania z dowożonych odpadów 

organicznych oraz zielonych 

• kompostowanie masy organicznej  

• przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych  

• przetwarzanie odpadów budowlanych 

• prasowanie surowców wtórnych 

• składowanie odpadów balastowych 

• czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych 

• czasowe magazynowanie surowców wtórnych 

• czasowe magazynowanie kruszywa budowlanego. 

 

Sekcja S 0 – przyjęcie odpadów komunalnych 

Odpady zostają zważone oraz zarejestrowane przy wjeździe, za pomocą wagi samochodowej. 

Następnie odpady trafiają do strefy przyjęć w hali sortowni – ob. nr 3, gdzie zostają 

załadowane poprzez rozrywarkę do worków na przenośnik kanałowy i dalej wznoszący.  

 

Sekcja S 1 – mechaniczna segregacja odpadów zmieszanych 

Składa się z sita bębnowego z układem przenośników taśmowych. Podstawowa operacja 

technologiczna to mechaniczna segregacja frakcyjna odpadów zmieszanych na strumienie: 

 

A) strumień 1 

Frakcja  mineralna drobna o granulacji do 20/30  mm (popioły, piasek itp.) spełniając 

wymagania § 16a. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
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odpadów (Dz. U. Nr 39, poz. 320) będzie pełnić funkcję warstwy izolacyjnej  w przeciwnym 

razie zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Środowiska  dotyczącymi wymagań dla procesów 

kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wg stanu 

prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.)” kierowana do procesu stabilizacji. 

 

B) strumień 2 

Frakcja 20/30 – 80/100 mm, zawierająca frakcję organiczną, która kierowana jest do 

kontenera i dalej do kompostowani – ob. nr 15. 

 

C) strumień 3 

Frakcja powyżej 80/100 mm, zawierająca m.in. „surowce wtórne”. Kierowana jest do kabiny 

sortowniczej w celu dalszej ręcznej segregacji i kontroli odpadów. 

Zakłada się możliwość segregacji odpadów na kilka frakcji w zależności od faktycznego 

składu odpadów, sytuacji na rynku surowców oraz stanu prawnego w gospodarce odpadami. 

 

Sekcja S 2 – sortowanie ręczne odpadów 

Przewiduje się ręczną segregację i kontrolę odpadów na przenośniku sortowniczym. Proces 

odbywa się w kabinie wyposażonej w instalację ogrzewania, elektryczną oraz wentylacji, 

zapewniające obsłudze właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

i ppoż. 

W wyniku tego procesu następuje: 

Wysegregowanie surowców wtórnych (np. tworzywa sztuczne, papier) z podziałem na 

rodzaje. Wysegregowane surowce wtórne kierowane są do kontenerów i dalej do hali 

doczyszczania odpadów opakowaniowych – ob. nr 6, gdzie będą belowane lub do boksów 

magazynowych – ob. nr 9 i 10.  

Wysegregowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów (baterie, lekarstwa, 

farby, opakowania po środkach chemicznych itp.) Wysegregowane odpady niebezpieczne 

kierowane są do pojemników i dalej do czasowego przechowywania w kontenerze na odpady 

problemowe i niebezpieczne – ob. nr 17 przed transportem do docelowego specjalistycznego 

unieszkodliwienia. 

 

Sekcja S 3 – sekcja przyjęć odpadów opakowaniowych tzw. „surowców 

wtórnych” 

Kierowane są tu „surowce wtórne” z selektywnej zbiórki oraz „surowce wtórne” 

wysegregowane wstępnie w sekcji S2 do dalszego rozsortowania. Sekcja S3 jest 

zlokalizowana w ob. nr 6. Proces odbywa się w kabinie wyposażonej w instalację ogrzewania, 

elektryczną oraz wentylacji, zapewniające obsłudze właściwe warunki pracy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

 

Sekcja S 4 – przyjęcie masy organicznej do kompostowania  

Kierowane są tu odpady wydzielone na sicie (strumień 2) oraz odpady zielone – parkowe 

(pochodzące z utrzymywania zieleńców, trawników, obcinania drzew) oraz inne wydzielone 

odpady organiczne. 

 

Sekcja S 5 – kompostowanie odpadów organicznych  

Odpady organiczne będą poddane procesowi kompostowania/stabilizacji.  
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Sekcja S 6 – produkcja komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego 

Odpady pozostające na przenośniku sortowniczym kierowane są do dwóch równoległych 

układów przegotowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Każdy z ww. 

układów składa się z rozdrabniacza, przenośnika odbierającego łopatkowego i prasy 

zagęszczającej z kontenerem. Odpady podawane są do każdego z układów naprzemiennie  

w zależności od wypełnienia kosza zasypowego rozdrabniarki. 

 

Sekcja S 7 – sekcja prasowania surowców wtórnych 

Składa się z prasy. Surowce do zbelowania są podawane do prasy za pomocą przenośnika.  

W prasie odpady zostają zbelowane w kostki. Zbelowane odpady przewożone są transportem 

kołowym do boksów na „surowce wtórne” – ob. nr 9 i 10 i dalej do odbiorców.  

 

Sekcja S 8 – sekcja przyjęć, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych 

Składać się będzie z kruszarki mobilnej do rozdrabniania odpadów budowlanych ustawionej 

na placu – ob. nr 13 z wydzielonymi miejscami na przyjęcie odpadów budowlanych i/lub 

dystrybucję kruszywa budowlanego. 

 

Sekcja S 9 – sekcja czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i 

problemowych 

Odpady te kierowane są do oddzielnych odpowiednio oznakowanych pojemników   

i tymczasowo magazynowane w ob. nr 17. Odpady są gromadzone i przechowywane w celu 

zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości w odpowiednim 

opakowaniu. Specjalistyczny transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania zapewniają 

odbiorcy odpadów. 

 

Sekcja S 10 – sekcja przyjęć, magazynowania i przerobu odpadów 

wielkogabarytowych 

Demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie pod wiatą – ob. nr 12.  

W bliskiej odległości będzie znajdować się sprężarkownia. 

 

Sekcja S 11 – sekcja przyjęcia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

Zebrane selektywnie odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz takie 
odpady wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych będą przyjmowane do hali 
przyjęcia odpadów – ob. nr 11, gdzie będą przygotowywane do przekazania podmiotom 

upoważnionym. 

 

Sekcja S 12 – składowanie odpadów balastowych 

Pozostałe po procesie odpady balastowe kierowane będą w kontenerach transportem 

kołowym na kwaterę składowania. Po rozładunku odpady będą przemieszczane za pomocą 

spycharki i zagęszczane przy pomocy kompaktora. Warstwy składowanych odpadów będą 

przesypywane warstwą uzyskaną z odsiewu na sicie w sekcji S1 (w przypadku spełnienia 

wymagań j.w. – patrz opis do strumienia 1). 
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4.0. Charakterystyka procesu technologicznego 
 

4.1. Sekcja przyjęć i sortowania odpadów komunalnych 
zmieszanych – Hala sortowni – ob. nr 3 

 

 

Hala sortowania odpadów – ob. nr 3 

Odpady zostają zważone oraz zarejestrowane przy wjeździe, za pomocą elektronicznej wagi 

samochodowej – ob. nr 2. Następnie odpady trafiają do strefy przyjęć w hali sortowni – P1. 

Na polu przyjęć następuje wstępna segregacja w celu wydzielenia odpadów „tarasujących” 

(które swoimi gabarytami lub właściwościami mogą zakłócić prawidłową pracę linii np. 

gabaryty, budowlane, niebezpieczne, zielone (gałęzie), duże kartony itp.). Po wstępnej 

selekcji, odpady zostają załadowane poprzez rozrywarkę do worków z bunkrem zasypowym 

na przenośnik kanałowy i dalej wznoszący do sita bębnowego.  

Wielkość sekcji przyjęć odpadów zapewnia magazynowanie odpadów przez okres 24 godzin, 

co jest istotne ze względu na ew. przestoje technologiczne oraz zgodne z wymaganiami 

sanitarnymi. 

 

Wymagana powierzchnia platformy przyjęć 

Dostarczane tu będą wszystkie odpady spoza selektywnej zbiórki. 

Ilość odpadów: 

50 000 Mg/a = 166 666,7 m3/a 

Przewidywany czas pracy 260 dni w roku 

  192,3 Mg/dzień = 641 m3/dzień 

   = 300 kg/m3  

Założona średnia wysokość składowania: ok. 2,5 m  

Powierzchnia platformy przyjęć P-1 wynosi 320 m2 (przy min. wymaganej powierzchni 256,4 

m2.  

 

Mechaniczna segregacja frakcyjna odpadów zmieszanych na sicie bębnowym dzieli odpady 

na strumienie: 

 

strumień 1 

Frakcja  mineralna drobna o granulacji do 20/30 mm (popioły, piasek itp.) spełniając 

wymagania § 16a. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. Nr 39, poz. 320) będzie pełnić funkcję warstwy izolacyjnej  w przeciwnym 

razie zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Środowiska  dotyczącymi wymagań dla procesów 

kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wg stanu 

prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.)” kierowana do procesu stabilizacji. 

 

strumień 2 

Frakcja 20/30 – 80/100 mm, zawierająca frakcję organiczną, która kierowana jest do 

kontenera i dalej do kompostowani – ob. nr 15. 
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strumień 3 

Frakcja powyżej 80/100 mm, zawierająca m.in. „surowce wtórne”. Kierowana jest do kabiny 

sortowniczej w celu dalszej ręcznej segregacji i kontroli odpadów. 

Zakłada się możliwość segregacji odpadów na kilka frakcji w zależności od faktycznego 

składu odpadów, sytuacji na rynku surowców oraz stanu prawnego w gospodarce odpadami. 

W wyniku tego procesu następuje: 

 wysegregowanie surowców wtórnych takich jak: 

 szkło  

 metale żelazne i nieżelazne, 

 makulatura - papier, tektura, karton, itp.  

 tworzywa sztuczne - butelki PET, opakowania PP, PVC, itp.), 

 folia - biała i kolorowa, 

 opakowania po chemii gospodarczej, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 tekstylia, 

 wysegregowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów (baterie, 

lekarstwa, opakowania po farby, opakowania po środkach chemicznych itp.) 

 itp. 

 

Wysegregowane „surowce wtórne” kierowane będą do hali doczyszczania odpadów 

opakowaniowych – ob. nr 6, gdzie będą doczyszczane/rozsortowywane i dalej za pomocą 

taśmociągu kierowane do prasy belującej, a następnie do boksów magazynowych, natomiast 

wydzielone odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach  

w magazynie kontenerowym na odpady problemowe i niebezpieczne – ob. nr 17 w celu 

czasowego przechowywania przed transportem do docelowego specjalistycznego 

unieszkodliwienia. 

Za kabiną sortowniczą nad taśmociągiem zainstalowany jest separator elektromagnetyczny, 

za pomocą którego wydzielone są metale żelazne.  

Następnie odpady kierowane są do dwóch równoległych układów przegotowania 

komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Każdy z ww. układów składa się  

z rozdrabniarki, przenośnika odbierającego łopatkowego i prasy zagęszczającej  

z kontenerem. Odpady podawane są do każdego z układów naprzemiennie w zależności od 

wypełnienia kosza zasypowego rozdrabniarki.  

Rozdrobniona frakcja kierowana jest dalej do pras z kontenerami, gdzie będę przekazane 

dalej do dystrybucji jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego lub jako paliwo 

alternatywne. 

 

Zakłada się wyposażenie sortowni w kontenery i pojemniki zgodnie z Tabelą 7 – 

Wyposażenie dodatkowe – pojemniki i kontenery. 

Do odbioru frakcji podsitowej drobnej przewidziano kontenery o pojemności 10 m3. 

Do odbioru frakcji podsitowej średniej (do kompostowania) przewidziano kontenery  

o pojemności 10 m3. 

Do odbioru balastu i/lub komponentów do produkcji paliwa alternatywnego przewidziano 

kontenery o pojemności 30 m3. 
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W hali i na zewnątrz w miejscu odbioru frakcji podsitowej drobnej i średniej oraz na wyjściu 

balastu/ komponentów do produkcji paliwa alternatywnego należy przewidzieć najazdy  

w celu prawidłowego wprowadzenia kontenerów przez samochody hakowe.  

 

W ob. nr 3 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalno-

sanitarny – ob. nr 4. W obiekcie tym na piętrze znajdują się pomieszczenia 

administracyjne i biurowe, w tym dla kierownika zakładu oraz pomieszczenie sterowni,  

z którego będzie odbywał się cały proces sterowania zakładem. Na parterze zlokalizowane są 

pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników zakładu, w tym szatnie „czyste”, 

„brudne”, sanitariaty oraz jadalnia. 

W ob. nr 3 zlokalizowany jest również warsztat naprawczy – ob. nr 8 wraz z jednym 

miejscem do naprawy sprzętu zakładowego wyposażony w kanał. Do warsztatu naprawczego 

doprowadzone jest sprężone powietrze. W ob. nr 3 znajduje się również hala przyjęcia  

i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

zseie – ob. nr 11. 

 

4.2. Sekcja przyjęć i kompostowania/stabilizacji odpadów 
organicznych 

 

Kierowane są tu: 

 wydzielone na sicie odpady organiczne, 

 odpady zielone – parkowe (pochodzące z utrzymywania zieleńców, trawników, 

obcinania drzew itp.). 

 

Kompostowanie, jako proces odzysku (R3) jest metodą biologicznego przekształcania 

odpadów organicznych, stosowaną w ramach tzw. recyklingu organicznego. Jeżeli surowiec 

wykorzystywany w tym procesie jest odpowiedniej jakości, to uzyskany kompost, 

klasyfikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami jako nawóz organiczny, można 

wykorzystać w rolnictwie. W sytuacji, kiedy substrat organiczny zawiera balast obniżający 

walory użytkowe kompostu, to wykorzystanie produktu końcowego jest mocno ograniczone. 

Dotyczy to głównie zagospodarowania odpadów organicznych zawartych w odpadach 

komunalnych. Stąd celem nadrzędnym jest uzyskanie materiału biologicznie stabilnego  

o odpowiednio niskiej zawartości substancji organicznej, umożliwiającej jego składowanie 

(kod odpadu: 19 05 03).  

 

Głównym celem procesu stabilizacji jest: 

 

a) Spełnienie wszystkich obowiązujących aktów prawnych regulujących powyższą kwestię – 

przeprowadzenie procesu kompostowania w 2 etapach: 

o Etap I – stabilizacja intensywna w pryzmach w hali z zastosowaniem przerzucarki 

przy zapewnieniu oczyszczania powietrza poprocesowego; 

o Etap II: – dojrzewania materiału biodegradowalnego w pryzmach na placu 

b) Minimalizacja materiału biodegradowalnego pod względem objętościowym 
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c) Zapewnienie higienizacji materiału organicznego, w szczególności pozyskanego  

w procesie segregacji mechanicznej jak i manualnej z odpadów komunalnych 

d) Zmniejszenie uciążliwości związanej z odorogennością, a tym samym doprowadzenia do 

przekształceń odpadu organicznego w warunkach tlenowych, a nie gnilnych (proces 

beztlenowy). 

e) Powietrze poprocesowe w pierwszej fazie stabilizacji będzie podlegać oczyszczaniu (złoże 

biologiczne) w celu redukcji, eliminacji obciążenia zapachowego otoczenia. 

f) Humifikacja oraz homogenizacja, tj. doprowadzenie do procesu przekształceń materii 

organicznej, polegającej na częściowym rozkładzie pierwotnych związków organicznych 

(szczątków roślinnych) i wtórnej syntezie, oraz ujednolicenia materiału. 

 

 

 

Aby przystąpić do kompostowania należy w szczególności zwrócić uwagę na poszczególne 

czynniki: 

 materiał ulegający procesowi rozkładu powinien być, po zdeponowaniu na 

wyznaczonym placu w hali, przerzucony za pomocą przerzucarki 

 materiał powinien być tak przygotowany, aby zapewnić łatwą migrację 

wprowadzanego powietrza przez całą strukturę a wilgotność wsadu nie 

uniemożliwiała jego napowietrzanie, 

 materiał do procesu nie powinien przekraczać gęstości nasypowej 0,5 Mg/m3. 

 

Proces kompostowania odpadów biodegradowalnych w warunkach tlenowych prowadzony 

będzie w dwóch etapach: 

 Etap I – proces kompostowania intensywnego z kontrolowanym i 

automatycznie sterowanym procesem w pryzmach na posadce wyposażonej 

w kanały odwadniająco napowietrzające. Dla realizacji kompostowania w 

Etapie I przewidziano prowadzenie procesu technologicznego w hali 

kompostowania przez okres ok. 3 tygodni. 

 Etap II – Proces dojrzewania odbywać się będzie na niezadaszonym placu w 

pryzmach. Dla realizacji dojrzewania kompostu w Etapie II przewidziano 

prowadzenie procesu technologicznego przez okres ok. 6 tygodni. 

Dostarczany materiał do procesu kompostowania za pomocą ładowarki zostanie  

w I etapie zdeponowany na wyznaczonym polu w hali – ob. nr 15, gdzie znajdują się kanały 

napowietrzająco nawadniające. Tam prowadzony będzie I etap kompostowania przy udziale 

systemu sterującego proces natleniania i przerzucarki. Proces napowietrzania zintegrowany 

jest z systemem oczyszczania powietrza z hali, dzięki czemu zwiększa się udział tlenu  

w powietrzu wypełniającym hale kompostowni przez napływanie świeżego powietrza z 

zewnątrz. W II etapie po procesie intensywnego kompostowania materiał za pomocą 

ładowarki przetransportowany będzie na plac dojrzewania kompostu, gdzie za pomocą 

przerzucarki materiał będzie napowietrzany  oraz nawadniany. 

Głównym parametrem, jaki będzie nadzorowany dla całej fazy kompostowania jest 

temperatura, która w pryzmie szybko wzrasta i przechodzi w fazę termofilową. Wysoka 

temperatura fazy termofilowej przyspiesza rozkład białek, tłuszczów i złożonych 
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węglowodanów takich, jak celuloza i hemicelulozy, które są głównymi składnikami 

strukturalnymi roślin. Mikroorganizmy termofilne prowadzą kompostowanie tak długo, dopóki 

źródła energii są obfite. Gdy odpady stają się ubogie w substancje organiczne łatwo 

ulegające biodegradacji, termofilne giną i temperatura odpadów obniża się. Ponownie 

uaktywniają się mikroorganizmy mezofile i prowadzą rozkład pozostałej materii organicznej 

do wyczerpania się łatwo dostępnych źródeł energii. 

 

Dla powyższych rozwiązań przyjęto następujące wielkości pryzm: 

 

 

Biofiltr 

Powietrze zanieczyszczone powstałe po procesie (kompostowania) napowietrzania pryzm 

przed ujściem do atmosfery zostanie oczyszczone na złożu biologicznym, tj. biofiltrze. Zestaw 

biofiltra zlokalizowany jest po obu stronach wentylatorowni wzdłuż zachodniej strony hali 

kompostowni.  

Od strony czołowej segmenty biofiltra wyposażone są w bramy służące do wymiany złoża 

biologicznego. Złoże biologiczne stanowić będzie materiał biologiczny na bazie np. kory 
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sosnowej, torfu lub kompostu (materiał pochodzący z procesu kompostowania odpadów 

zielonych czystych). 

Częstotliwość wymiany złoża zależna jest od stopnia zanieczyszczenia powietrza 

poprocesowego i szacuje się wymianę złoża biofiltra co ok. 2 lata. 

 

4.3. Sekcja przyjęć i doczyszczania odpadów opakowaniowych z 
selektywnej zbiórki – hala doczyszczania odpadów 
opakowaniowych – ob. nr 6 

 

 

Hala doczyszczania odpadów opakowaniowych – ob. nr 6 

Odpady zostają zważone oraz zarejestrowane przy wjeździe, za pomocą elektronicznej wagi 

samochodowej – ob. nr 2. Następnie odpady trafiają do strefy przyjęć w hali doczyszczania 

odpadów opakowaniowych – P2.   

Kierowane są tu „surowce wtórne” z selektywnej zbiórki. Do sekcji trafiają odpady w workach 

(bez szkła) oraz odpady z selekcji w kontenerach.  

Wymagana powierzchnia platformy przyjęć 

Dostarczane tu będą wszystkie odpady z selektywnej zbiórki. 

Ilość odpadów z selektywnej zbiórki: 

  2 600 Mg/a 

Przewidywany czas pracy 260 dni w roku. 

  ok. 10 Mg/dzień  

Założona średnia wysokość składowania: h = 2,0 m  

Wymagana powierzchnia platformy przyjęć F = 60 m2.   

 

Odpady kierowane są do kabiny sortowniczej w celu dalszej ręcznej segregacji i kontroli 

odpadów. Zakłada się możliwość segregacji odpadów na kilka frakcji w zależności od 

faktycznego składu odpadów, sytuacji na rynku surowców.  

 

Hala wyposażona jest w prasę kanałową prasę kanałową z perforatorem, wagą, systemem 
rejestrującym i etykietującym. Wysegregowane odpady do prasowania będą wypychane spod 
kabiny sortowniczej na przenośnik podający bezpośrednio dla prasy kanałowej. Sprasowane 
surowce będą poprzez rynnę spustową wypychane, a następnie zabierane wózkiem 
widłowym. 

4.4. Sekcja przyjęcia i magazynowania odpadów opakowaniowych 
z selektywnej zbiórki  

 

Składa się z zestawu boksów zadaszonych do przyjęcia i magazynowania szkła, metali, 
tworzyw sztucznych i papieru – ob. nr 9 i ob. nr 10. Wymiary boksów wynoszą: szer. 10,0 m, 
dł. 18 m. W boksach będą magazynowane również surowce w postaci sprasowanej.  
 

4.5. Sekcja magazynowania odpadów problemowych i 
niebezpiecznych 

Magazyn kontenerowy przeznaczony do czasowego deponowania materiałów problemowych 

(niebezpiecznych), wysegregowanych ze strumienia odpadów dowożonych na zakład, m.in. 
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w pojemnikach na akumulatory i baterie, świetlówki, złom elektroniczny, a także opakowania 

po farbach i środkach ochrony roślin.  

4.6. Sekcja gromadzenia i demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

 

Demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie pod wiatą – ob. nr 12. 

W pobliżu wiaty zlokalizowana jest kontenerowa sprężarkownia, z której sprężone powietrze 

doprowadzone będzie do warsztatu naprawczego – ob. nr 8, do wiaty – ob. nr 12 oraz do 

placu do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych – ob. nr 13.  

4.7. Sekcja przyjęcia i kruszenia odpadów  

 
Plac przeznaczony przyjęcia, przerobu i czasowego magazynowania rozdrobnionych odpadów 
budowlanych – ob. nr 13. Służyć będzie również jako lokalizacja dla urządzenia kruszącego. 
Przerób odpadów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy kruszarki. Prace 
wykonywane będą na placu magazynowania i przerobu odpadów budowlanych  
z wydzielonymi miejscami na przyjęcie odpadów budowlanych, ich rozdrabnianie oraz 
dystrybucję kruszywa budowlanego.  

 

4.8. Sekcja tankowania pojazdów obsługujących zakład 

 

Jest to teren, na którym zlokalizowana będzie zakładowa stacja paliw – ob. nr 27 z placem 
przeznaczony do tankowania pojazdów obsługujących Zakład, tj. dla hakowców, ładowarek, 
kompaktora, itp. Pod wiatą zlokalizowany będzie dystrybutor do tankowania. Do dystrybutora 
wykonane zostaną dwa oddzielne podjazdy, w tym jeden z podłożem żwirowym (dla 
kompaktora i spycharki. 
Na teren zakładu będzie okresowo przyjeżdżała cysterna z paliwem w celu uzupełnienia 
zbiornika na paliwo.  
 

4.9. Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne 

 

Stanowi ostatni element procesu technologicznego obróbki odpadów. Przeznaczona jest do 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. odpadów tzw. balastowych. 
Powierzchnia kwatery wynosi 4,77 ha. Skarpy wewnętrzne kwatery zostały zaprojektowane  
o nachyleniu min. 1:3, natomiast skarpy zewnętrzne o nachyleniu 1:2. 
Uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych kwatery stanowić będą: 

 Przesłona geologiczna o grubości 0,5 m z gruntu o współczynnik filtracji k ≤ 1x10-

9m/s; 

 Warstwa ochronna wykonana z piasku 0,1 m; 

 Warstwa uszczelniająca – geomembrana PEHD grubości 2 mm (gładka w dnia, 

obustronnie fakturowana na skarpach); 

 Geowłóknina 500 g/m² - jako ochrona folii; 

 Piasek o grubości warstwy 0,5m, również stanowiący zabezpieczenie zasadniczego 

uszczelnienia dna i skarp. 

Kwatera wyposażona będzie w drenaż odcieków oraz studzienki odgazowujące. 
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5.0. Wyposażenie zakładu  

 

Projektowany Zakład wyposażony będzie w następujące maszyny, urządzenia i środki 

transportu: 

 Linia technologiczna do sortowania odpadów zmieszanych, wyposażona w 

rozrywarkę do worków, sito bębnowe, kabinę z własnym systemem wentylacji, 

ogrzewania/chłodzenia i oświetlenia, separator elektromagnetyczny,  dwie 

rozdrabniarki do odpadów oraz dwie prasy z kontenerami; 

 Linia technologiczna do doczyszczania odpadów opakowaniowych wyposażona w 

rozrywarkę do worków, kabinę z własnym systemem wentylacji, 

ogrzewania/chłodzenia i oświetlenia, separator elektromagnetyczny i prasę kanałową 

z perforatorem, wagą, systemem rejestrującym i etykietującym; 

 Bramowa samojezdna przerzucarka do kompostu; 

 Sito obrotowe mobilne (przeznaczone do przesiewania kompostu) 

 Samochód hakowiec o nośności 10 t; 

 Samochód hakowiec o nośności 20 t; 

 Kontenery i pojemniki do surowców; 

 Spycharka; 

 Kompaktor; 

 Kruszarka do rozdrabniania odpadów budowlanych; 

 Ładowarka przegubowa; 

 Ładowarka teleskopowa (w tym: łyżka z lemieszem wymiennym typu „krokodyl”; 

widły do palet, chwytak boczny do balotów (kleszcze hydrauliczne)); 

 Wózek widłowy; 

 Kosiarka; 

 Rębarka; 

 Waga samochodowa najazdowa; 

 Wyposażenie biurowe, socjalne. 

 

5.1. Zestawienie urządzeń technologicznych 

Podstawowymi urządzeniami technologicznym są: 

 linia technologiczna do sortowania odpadów zmieszanych; 

 linia technologiczna do doczyszczania odpadów opakowaniowych. 

Podane w projekcie technologicznym parametry urządzeń mogą ulec niewielkim zmianom  

w trakcie opracowywania dokumentacji warsztatowej. 

  

Tabela 5 Zestawienie urządzeń i wyposażenia instalacji 

Poz. 

nr 
Wyszczególnienie 

Długość 

[mm] 

Szerokość 

[mm] 
Moc [kW] Lokalizacja 

I. Linia do sortowania odpadów zmieszanych Ob. nr 3 

1 
Rozrywarka do worków z bunkrem 

zasypowym 
8600 1920 23 Ob. nr 3 
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2 Przenośnik łańcuchowy 7400 + 12900 1400 7,5 Ob. nr 3 

3 Sito bębnowe 

długość 

czynna bębna 

8000 

średnica bębna 

2500 
15 Ob. nr 3 

3.1 Przenośnik podsitowy 2200 1200 2,2 Ob. nr 3 

4 Przenośnik wznoszący 8600 1200 4 Ob. nr 3 

5 Przenośnik sortowniczy 20000 1200 4 Ob. nr 3 

6 Trybuna z kabiną sortowniczą 12700 5000 36 Ob. nr 3 

7 Separator elektromagnetyczny - - 10 Ob. nr 3 

8 Przenośnik wznoszący rewersyjny 8300 1200 4 Ob. nr 3 

9 Przenośnik zasypowy rewersyjny 3100 1200 2,2 Ob. nr 3 

10 Rozdrabniarka I - - 139,5 Ob. nr 3 

11 Rozdrabniarka II - - 139,5 Ob. nr 3 

12 Przenośnik odbierający łopatkowy I 
3800 + 3200 

+7800 
500 7,5 Ob. nr 3 

13 Przenośnik odbierający łopatkowy II 
3800 + 3200 

+2900 
500 4,0 Ob. nr 3 

14 Prasa zagęszczająca z kontenerem I - - 7,5 Ob. nr 3 

15 Prasa zagęszczająca z kontenerem II - - 7,5 Ob. nr 3 

Suma mocy urządzeń ~ 413  

II. Linia do doczyszczania odpadów opakowaniowych Ob. nr 6 

1 
Rozrywarka do worków z bunkrem 

zasypowym 
8600 1920 23 Ob. nr 6 

2 Przenośnik łańcuchowy 6100 + 11700 1400 7,5 Ob. nr 6 

3 Przenośnik  5500  1200 4 Ob. nr 6 

4 Przenośnik sortowniczy 18800  1200 4 Ob. nr 6 

5 Trybuna z kabiną sortowniczą 12400 5000 36 Ob. nr 6 

6 Separator elektromagnetyczny - - 10 Ob. nr 6 

7 Przenośnik wznoszący 5900 + 2700 1200 5,5 Ob. nr 6 

8 Przenośnik obrotowy rewersyjny 3000 1200 2,2+0,75 Ob. nr 6 

9 Przenośnik łańcuchowy 
13500 + 

11200 
1200 7,5 Ob. nr 6 
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10 Prasa kanałowa - - 50,5 Ob. nr 6 

Suma mocy urządzeń ~ 151  

 

Rozmieszczenie urządzeń w przeznaczonych dla nich halach: ob. nr 3 i ob. nr 6 
przedstawiono na Rys. nr 1 i Rys. nr 2. 
 

5.2. Zestawienie środków transportu technologicznego i sprzętu 

pomocniczego 

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie środków transportu technologicznego i sprzętu 
pomocniczego. 
 
Tabela 6 Zestawienie środków transportu technologicznego i sprzętu pomocniczego 

Lp. Środek transportu 
 

Operacje transportowe 
 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Lokalizacja 

1. 
Ładowarka kołowa 

przegubowa  
 

Przemieszczanie odpadów na 
platformie przyjęć, transport 
wysortowanych surowców do 

boksów, załadunek wysortowanych 
surowców na środki transportu 

zewnętrznego, załadunek odpadów 
budowlanych do kruszarki 

 

 
Cały teren 
zakładu 

2. 
Ładowarka teleskopowa 

 

Przemieszczanie odpadów w strefie 
surowcowej, załadunek 

wysortowanych surowców na 
środki transportu zewnętrznego 

Widły paletowe  

 
Cały teren 
zakładu 

3. 

Bramowa samojezdna 

przerzucarka do 
kompostu 

Na kompostowni  

Ob. nr 15 

i ob. nr 16 

4. Hakowiec  
Transport balastu na kwaterę, 

transport materiałów na przesypki 
oraz do kompostowania 

 
Cały teren 
zakładu 

5. Hakowiec  
Transport balastu na kwaterę, 

transport materiałów na przesypki 
oraz do kompostowania 

 
Cały teren 
zakładu 

6. Wózek widłowy 
załadunek wysortowanych  

zbelowanych surowców na środki 
transportu zewnętrznego 

 
Cały teren 
zakładu 

7. Sito obrotowe mobilne 
Do doczyszczania w procesie 

kompostowania 
 

Obiekty 
kompostowni 

8. Spycharka 
Przemieszczanie odpadów na 

kwaterze 
 

Kwatera 
składowania 

odpadów 

9. Kompaktor 
Zagęszczenie odpadów na 

kwaterze 
 

Kwatera 
składowania 

odpadów 

10. 
Kruszarka do 

rozdrabniania odpadów 
budowlanych 

Kruszenie odpadów budowlanych   
 

Ob. nr 13 

11. Kosiarka   
Wykorzystywana 

przy pracach 
porządkowych 

12. Rębarka 
Rozdrabnianie odpadów 

zielonych/parkowych 
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5.3. Zestawienie pojemników i kontenerów  

Tabela 7 Wyposażenie dodatkowe – pojemniki i kontenery. [Źródło: PFU i Wymagania 
Zamawiającego 

Lp. Nazwa obiektu 
Przeznaczenie 

pojemnika/kontenera 
Ilość sztuk 

Pojemność 
[m3] 

1. 

Hala sortowni odpadów 
komunalnych zmieszanych 
wraz z instalacją paliwa 
alternatywnego (obiekt nr 
3) 

Kontener na frakcję mineralną 1 10 

Kontener na frakcję biodegradowalną 1 10 

Kontener do surowców wtórnych 8 10 

Kontener do frakcji balastowej lub do 
odbioru paliwa alternatywnego 

3 30 

Pojemnik otwarty do ustawienia pod 
separatorem elektromagnetycznym 

3 1,1 

Pojemnik na odpady tarasujące 2 2,5 

2. 
Hala z linią doczyszczania 
odpadów opakowaniowych 
(obiekt nr 6) 

Kontener na frakcję mineralną 1 10 

Kontener na frakcję biodegradowalną 1 10 

Kontener do surowców wtórnych 2 10 

Kontener do frakcji balastowej  1 20 

Pojemnik otwarty do ustawienia pod 
separatorem elektromagnetycznym 

3 1,1 

Pojemnik na odpady tarasujące 2 2,5 

3. 

Magazyn kontenerowy do 
gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych (obiekt nr 
17) 

Kontener uniwersalny 2 1,1 

Kontener na świetlówki 2 0,6 

Pojemnik na baterie małe, typ KCA BOX 6 0,2 

Pojemnik na baterie duże 2 1,2 

Pojemnik na płynne odpady 
obsługiwany przez wózek widłowy 

2 1,5 

Beczki stalowe 4 0,2 

Pompa do beczek 1 - 

 

5.4. Wyposażenie warsztatu naprawczego 

Wyposażenie narzędziowni stanowią: 

– dwa stoły ślusarskie z szufladami zamykanymi na zamek wraz z podestami 

drewnianymi, 

– przemysłową myjnię do mycia części pojazdów i maszyn, 

– stół spawalniczy do spawania drobnych elementów  

– spawarkę 

– dwie szafki na podręczne narzędzia, 

– wiertarkę stołową  

– szlifierkę dwustanowiskową. 
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6.0. Projektowany czas pracy zakładu 

Czas pracy zakładu na 1 zmianę to 8 godz./dzień, przez 5 dni w tygodniu, przez 260 dni. 
Przy czym przyjmuje się, iż efektywny czas pracy wynosi ok. 7 godz./dzień/zmianę. 
  

6.1. Zatrudnienie i podstawowy zakres czynności 

 

Zatrudnienie 

Dla sprawnego funkcjonowania zakładu przewidziano taki sposób podziału funkcji, aby 

zatrudnieni pracownicy mogli się wzajemnie uzupełniać oraz realizować kilka operacji  

w różnych okresach.  

 

Tabela 8 Zatrudnienie na terenie RZZO w Dębowcu 

Lp. Wyszczególnienie Razem 

  I II III  

1. Kierownik Zakładu 1 - - 1 

2. Sekretarka 1 - - 1 

3 Księgowa 1 - - 1 

4. Technolog 1 1 - 2 

5. Główny elektryk - energetyk 1 1 - 2 

6. Wagowy i portier 2 2 2 6 

7. 
Operator ładowarki na platformie przyjęć 
odpadów komunalnych oraz opakowaniowych. 

2 2 - 4 

8. Operator ładowarki i przerzucarki 1 1 - 2 

9. 
Sortowacz 8 

(10) 

8 

(10) 

- 16 

(20) 

10. 
Kierowca samochodu hakowca - transport 
odpadów opakowaniowych 

1 1 - 1 

11 
Kierowca samochodu hakowca – transport na 
terenie zakładu  

1 1 - 2 

12 Operator wózka widłowego 1 1 - 2 

13 Obsługa nadzorująca proces prasowania 1 1 - 2 

14 Obsługa nadzorująca proces rozdrabniania 1 1 - 2 

15 Obsługa nadzorująca proces kompostowania 1 1 - 2 

16 Obsługa warsztatu podręcznego dla RZZO 1 1 - 2 
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17 Obsługa stacji demontażu zseie 2 - - 2 

18 
Pracownik zajmujący się demontażem odpadów 
wielkogabarytowych 

1 - - 1 

19 
Obsługa nadzorująca proces kruszenia gruzu 
budowlanego 

1 - - 1 

20 
Sortowacz na linii do doczyszczania odpadów 
opakowaniowych  

7(6-8) - - 7 

21 Operator kompaktora 1 1  2 

22 Sprzątaczka 1 1 - 2 

 Ogółem 
38 

(40) 

24 

(26) 

2 64 

(67) 

 

Podstawowy zakres czynności  

 

ad. 1. -  Kierownik zakładu 

  Organizuje, prowadzi i nadzoruje działalność całego zakładu  

ad. 2.-  Pracownicy biurowi, Zajmuje się obsługą księgową i biurową zakładu  

  (sekretariat, logistyka, edukacja ekologiczna). 

ad. 4.-  Główny technolog (organizuje i nadzoruje: przebieg prac produkcyjnych,  

zapewnienia ciągłość produkcji, warunki BHP, sanitarne i p. poż. związane z  

eksploatacją zakładu). 

ad. 5.-  Główny elektryk/energetyk. Prowadzi i nadzoruje wszystkie procesy związane  

z pracą urządzeń na zakładzie. 

ad. 6.-  Wagowy sprawdza, rejestruje i archiwizuje dane o przepływie masowym  

materiałów dowożonych i wywożonych na i z terenu zakładu (rodzaje i ilości) 

ad. 7.-   Operator na platformie przyjęć 

Organizuje i nadzoruje rozładunek dowożonych odpadów zmieszanych i z 

selektywnej zbiórki, wykonuje identyfikację odpadów z selektywnej zbiórki, 

przeprowadza pierwszą selekcję dowożonych odpadów i załadunek odpadów 

na linię segregacji 

ad. 8.-  Operator kompostowni. Nadzór nad procesem kompostowania (sprawdzenie 

stanu konsystencji i wilgotności wsadu, regularna kontrola i rejestrowanie 

parametrów, określenie dojrzałości jako stanu gotowości kompostu).  

ad. 9,20.- Pracownicy operacyjni/sortowacze 

Wykonują proces manualnego dosortowania pozytywnego i negatywnego 

odpadów na wydzielonych stanowiskach w kabinie sortowniczej, dokonują 

demontażu wielkogabarytowych, pracują przy rozdrabnianiu odpadów 

budowlanych, wykonują czynności związane z bieżącą pracą. Decyzje, co do 

lokalizacji sortowaczy powinien podejmować Technolog w zależności od 

zapotrzebowania na hali przyjęć, to jest od obciążenia zanieczyszczeniami 

gabarytowymi, tarasującymi odpadów komunalnych. 
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ad. 10,11.- Kierowca samochodu hakowca – transport na terenie zakładu. Kierowcy na 

terenie zakładu będą zajmować się rozładunkiem kontenerów zapełnianych na 

linii technologicznej i wymienianiem na puste, w celu zapewnienia płynności 

działania zakładu 

ad. 12.-  Operator sprzętu, zapewnia odbiór sprasowanych bel i kieruje je do boksów 

ad. 13.- Obsługa nadzorująca proces prasowania. Załącza i wyłącza prasę belującą.  

Uzupełnia drut do wiązania balotów. Nadzoruje proces prasowania i załadunku 

odpadów opakowaniowych miękkich. 

ad. 14.- Obsługa nadzorująca proces rozdrabniania.  

ad. 15.- Obsługa nadzorująca proces kompostowania. 

ad. 16.- Obsługa warsztatu podręcznego dla RZZO. Nadzoruje stan techniczny maszyn 

i urządzeń na terenie zakładu pod względem mechanicznym i elektrycznym w 

celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu. 

ad 18.-  Pracownik zajmujący się demontażem wielkogabarytów. Demontaż odpadów  

wielkogabarytowych dokonuje się elektronarzędziami w celu pozyskania metali 

żelaznych i nieżelaznych oraz minimalizacji objętości w przypadku składowania 

odpadu na terenie kwatery składowania. 

ad 19.-  Obsługa nadzorująca proces kruszenia gruzu budowlanego. 

 Nadzór nad rozładunkiem gruzu na placu, uruchomieniem i pracą urządzenia, 

załadunkiem kruszarki i przyczep wywożących gruz.  

ad. 21.-  Operator kompaktora na składowisku. 

ad. 22.-  Sprzątaczka ma za zadanie zapewnienie czystości na terenie obiektu socjalno 

bytowego. 

 

7.0. Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna zostanie wykonana częściowo w oparciu o istniejące sieci 

rozbudowane do nowych potrzeb oraz o nowoprojektowane. 

7.1. Gospodarka elektroenergetyczna 

 

Dla potrzeb zasilania w energię elektryczną RZZO w Dębowcu zaprojektowano przyłącze 

napowietrzno-kablowe SN-15 kV oraz stację transformatorową wnętrzową zlokalizowaną na 

terenie RZZO.  
 

Sieci i instalacje elektroenergetyczne 

Sieci i instalacje elektroenergetyczne na terenie zakładu obejmują: 

 instalacje ogólnobudowlane w obiektach – wg projektów branżowych 

 instalacje technologiczne, zasilające, sygnalizacyjne i sterownicze 

 sieci elektryczne zewnętrzne oświetlenia 

Instalacje ogólnobudowlane w obiektach wykonano zgodnie z warunkami technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać obiekty oraz według szczegółowych wytycznych z projektów 

branżowych. 

W zakresie instalacji technologicznych przewidziano dla obu linii sortowniczych 

zainstalowanie szaf sterowniczych, doprowadzenie zasilania do rozdrabniarek i prasy, a także 
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do obiektu kompostowni.  Szafy sterownicze oraz kompletne okablowanie linii za szafami 

dostarcza dostawca technologii. 
 

 

Tabela 9 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb technologicznych oraz 
pozostałych 

Lp. Nazwa 
Zapotrzebowanie  

na prąd [kW] 
Lokalizacja 

1. Linia do sortowania odpadów zmieszanych  413 Ob. nr 3 

2. Linia do doczyszczania odpadów opakowaniowych  151 Ob. nr 6 

3. Kompostownia 150 Ob. nr 15 

4. Plac do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych 150 Ob. nr 13 

5. Sprężarkownia 15 przy ob. nr 12 

6. Pozostałe, tj. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, 
pompownie, itp. 

Ok. 311 cały teren zakładu 

Łącznie Ok. 1190 kW*  

 

*- bez uwzględnienia współczynnika jednoczesności.  
 

7.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

7.2.1. Gospodarka wodna  

 

Woda zimna 

Przewidziano zapotrzebowanie wody dla: 

 dla potrzeb bytowo-gospodarczych pracowników 

 dla potrzeb mycia posadzki w hali sortowni i hali doczyszczania odpadów 

opakowaniowych w strefach przyjęć odpadów oraz mycia posadzki w warsztacie 

naprawczym i hali na zseie 

 dla potrzeb mycia pojazdów i pojemników  

 dla potrzeb utrzymania zieleni 

 dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego 

 

Ze względu na fakt, że istniejące przyłącze wodociągowe (w100 mm) nie zapewni 

wymaganej wydajności dla potrzeb zabezpieczenia zakładu ze względów ppoż., będzie ono 

zasilało zakład jedynie w celach bytowo-gospodarczych. Stąd zakład wyposażony jest  

w dwa następujące źródła zasilania: 

- Istniejąca sieć wodociągowa 100 mm -  na cele bytowo-gospodarcze (bud. admin.-socj.-

sanit. – ob. nr 4, dyżurka wagowego – ob. nr 1, węzeł sanitarny w hali – ob. nr 6). 

- Studnia wiercona (projektowana) - na cele ppoż., utrzymania czystości w obiektach oraz na 

cele technologiczne. 
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Ciepła woda użytkowa dla potrzeb socjalnych 

W części socjalnej (ob. nr 1, 4, 6) przewiduje się przygotowanie ciepłej wody użytkowej  przy 

pomocy pojemnościowych zasobników.  

 

Obliczenia: 
 

1) dla potrzeb bytowo-gospodarczych pracowników 
 

W zakładzie będzie pracować na pierwszej zmianie 30 pracowników tzw. „brudnych” oraz 10 
osób tzw. „czystych”. 
Na drugiej zmianie pracować będzie 19 pracowników tzw. „brudnych” oraz 7 osób tzw. 
„czystych”. 
Na trzeciej zmianie pracować będą dwie osoby tzw. ”czyste” 
 
Zapotrzebowanie wody zgodnie z przepisami wyniesie: 
I zmiana 
Q d śr = 30 osób x 90 l/os + 10 osób x 15 l/os = 2850 l/d 
II zmiana 
Q d śr = 19 osób x 90 l/os + 7 osób x 15 l/os = 1815 l/d 
III zmiana 
Q d śr = 2 osoby x 15 l/os = 30 l/d 
 
 
Q d śr = 2850 l/d + 1815 l/d  + 30 l/d  = 4695 l/d =  4,70 m3/d 

4,70 m3/d x 260 dni/rok = 1 222 m3/rok 
 

 
2) dla potrzeb mycia posadzki w hali sortowni i hali doczyszczania odpadów 

opakowaniowych w strefach przyjęć odpadów oraz mycia posadzki w 
warsztacie naprawczym i hali na zseie 
 
Przyjęto mycie posadzki w hali sortowni i hali doczyszczania odpadów 

opakowaniowych 1 raz na tydzień oraz 1 raz na 2 tygodnie w warsztacie naprawczym 

i hali na zseie 

 

P = 320 + 60 m2 => V = 380 m2 x 2 l/m2 = 760 l/tydzień = 38 m3/rok = 0,15 

m3/dzień 

P = 196 + 144 m2 =>V =  340 m2 x 2 l/m2 = 680 l/ 2 tyg. = 17 m3/rok = 0,068 

m3/dzień 

 

3) dla potrzeb mycia pojazdów i pojemników  
 
- Ilość pojazdów do mycia 1 raz na miesiąc, przyjęto: 10 szt.  

Przyjęto: 100 l/d x szt. 
V = 100 l/d  x 10 szt. x 1 raz/miesiąc 1,0 m3/m-c x 12 miesięcy = 12 m3/rok. 
- Ilość pojemników przyjęto szacunkowo: 6000 sztuk 

Przyjęto: 20 l/szt. 
Mycie jeden raz na rok. 
V = 6000 szt. x 20 l/szt. = 120 000 l/rok = 120 m3/rok = 0,48 m3/dzień 
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Łącznie pkt 2) i 3) : Qd śr. =  0,15 +0,068 + 0,48 = 0,698 m3/dzień 

 

4) dla potrzeb technologicznych na kompostowni 
 

Qd.śr = 3,6 m3/d => 900 m3/rok 

 

5) dla potrzeb podlewania zieleni 
 

Przewiduje się wodę na cele podlewania zieleni ze zbiornika na wody opadowe. 

 

6) dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego 
 

Wymagana wydajność hydrantów – 20 l/s 
 

7.2.2. Gospodarka ściekowa 

 

Na terenie RZZO w Dębowcu przewidziano n.w. gospodarkę ściekami: 

 gospodarkę ściekami sanitarnymi, 

 gospodarkę ściekami technologicznymi, 

 gospodarkę ściekami deszczowymi. 

 

Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych w ob. nr 1, ob. nr 4 i ob. nr 6 projektuje się 

odprowadzić do zbiornika bezodpływowego o poj. 30 m3 na ścieki sanitarne – ob. nr 19, skąd 

będą okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.  

 

Ścieki technologiczne: 

- powstające w czasie mycia posadzek w halach sortowni odprowadzane będą do zbiornika 

bezodpływowego o poj. 30 m3 na ścieki sanitarne – ob. nr 19, skąd będą okresowo 

wywożone na oczyszczalnię ścieków; 

- powstające w brodziku dezynfekcyjny  odprowadzane będą do studzienki na ścieki 

technologiczne – ob. nr 23 zlokalizowanej w pobliżu brodzika, skąd będą okresowo 

wywożone na oczyszczalnię ścieków; 

- powstające w obiektach kompostowni, tj. odcieki, odprowadzane będę do zbiornika 

zlokalizowanego pod wentylatorownią. Zbiornik ten będzie podzielony, dodatkowa komora 

przewidziana jest na odbiór wód deszczowych z dachu kompostowni. Zasilanie do zraszania 

pryzm kompostowych odbywać się zatem będzie naprzemiennie ze zbiornika zlokalizowanego 

pod wentylatorownią (z części na odcieki lub z części na wody deszczowe). W przypadku 

wypełnia zbiornika, ścieki będą musiały być wywożone na oczyszczalnię ścieków; 

- powstające na składowisku odpadów, tj. odcieki ze składowiska odprowadzane będę 

najpierw do istniejącego zbiornika na odcieki – ob. nr 106, następnie (po wykonaniu 

rekultywacji istniejącej kwatery) do zbiorników retencyjnych – ob. nr 104, skąd będą 

tłoczone na zrekultywowaną kwaterę. Nadmiar odcieków ze zbiornika na odcieki będzie 

wywożony okresowo w razie potrzeb na oczyszczalnię ścieków; 

Ścieki powstające w myjni płytowej – ob. nr 30 będą poprzez separator odprowadzane do 

zbiornika na ścieki deszczowe -  ob. nr 20. 
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Wody opadowe: 

- z połaci dachowej będą odprowadzone 

 bezpośrednio do zbiornika wód opadowych (ścieków deszczowych) – ob. nr 20 

- z dróg i placów utwardzonych 

 poprzez separator do zbiornika wód opadowych (ścieków deszczowych) – ob. nr 20. 

 

7.3. Przyłącze telekomunikacyjne i sieć telefoniczna 

 

Do RZZO w Dębowcu doprowadzona będzie infrastruktura telekomunikacyjna oraz 
rozprowadzona wewnętrzna sieć telefoniczna.  
 

7.4. Monitorowanie i sterowanie obiektami i urządzeniami RZZO 

 

Praca urządzeń technologicznych na terenie RZZO będzie monitorowana, a tam, gdzie będzie 

to wymagane sterowana. Dokładny opis systemu monitorowania i sterowania zawarty będzie 

w projektach wykonawczych oraz/lub w instrukcji eksploatacji zakładu. 

Ponadto zakład wyposażony będzie w sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej. 

8.0. Wytyczne branżowe i środowiska pracy 

8.1. Wytyczne dotyczące środowiska pracy 

 
Krotność wymian powietrza: 
Wymianę powietrza w pomieszczeniach biurowych i higienicznosanitarnych przyjęto  

w projektach zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003r. Nr. 169, poz. 1650 ze zm.). 

 

Przyjmuje się następujące krotności wymian powietrza: 

 Biura – 1,5 wym./h 

 Szatnie – 4 wym./h 

 Jadalnie – 2 wym./h 

 Natrysk – nawiew - 6 wym./h, wywiew 8 wym./h (przy wymaganych min. 5 wym./h) 

 Umywalnia - 2 wym./h 

 WC – 50 m3/h 

 Pisuar - 25 m3/h 

Natomiast w kabinach sortowniczych przyjęto: 20 wym./h 
 
Pozostałe wymagania higienicznosanitarne dotyczące m.in. wielkości i rodzaju wymaganych 
pomieszczeń, a także wymaganej temperatury  przyjmuje się również zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr. 169, poz. 1650 ze 
zm.). 
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8.2. Wytyczne instalacyjno-budowlane 

 
Za wytyczne instalacyjno-budowalne traktowane są przepisy techniczno-budowlane, tj. 
przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a także Polskie 
Normy, zgodnie z którymi opracowano projekty branżowe. 
 
Ponadto: 

 Zakładane parametry powietrza do obliczeń: ( wg PN-78/B-03421) 

- zima parametry powietrza zewnętrznego: te=-20 oC, wilgotność względna φ=52%, - 

III strefa klimatyczna 

- zima parametry powietrza wewnętrznego: tw=+20/24 oC, wilgotność względna 

φ=40-60%, 

- lato parametry powietrza zewnętrznego: te=30 oC, wilgotność względna φ=52%, - 

II strefa klimatyczna 

- lato parametry powietrza wewnętrznego: tw=+23-24 oC, wilgotność względna 

φ=40-60%; 

 Nośność posadzki w halach sortowniczych min. 50 N/cm2, natomiast pod konstrukcję 
sita obrotowego min. 75 N/cm2; 

 Szczelne posadzki w halach.  
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IV. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

1.0. Wprowadzenie 

Zadaniem zakładu jest odbiór i unieszkodliwianie dowożonych odpadów komunalnych  

z Regionu gospodarki odpadami Zamość, a w tym: 

 sortowanie odpadów  

 kompostowanie frakcji organicznej 

 unieszkodliwianie odpadów balastowych i zmieszanych komunalnych  

Celem zakładu jest: odzysk czystych surowców wtórnych, produkcja kompostu, produkcja 

materiału inertnego na cele bieżącej eksploatacji składowiska (przesypki) i ograniczenie 

ilości odpadów przeznaczonych do składowania.  

 
Zakład przygotowany jest do przyjmowania odpadów komunalnych z podziałem na n/w 

strumienie. 

 odpady komunalne zmieszane 

 strumienie odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki odpadów 

 odpady zielone 

Wyposażenie technologiczne zakładu umożliwia dostosowywanie się na drodze 

organizacyjnej do potrzeb stanu obecnego i prognozowanego systemu, a w tym do 

zmieniających się efektów selektywnej zbiorki odpadów w mieście.  

 

2.0. Sposób korzystania ze środowiska - Stan istniejący - 
Technologia zagospodarowania odpadów 

Na teren składowiska dowożone są odpady komunalne w formie zmieszanej środkami 

transportu specjalistycznego. Przy wjeździe samochody są rejestrowane. Następnie 

kierowane są na kwaterę składowania w wyznaczone miejsce, tzw. działki dziennego 

składowania. 

Złożone odpady luzem w formie zmieszanej podlegają sukcesywnemu zagęszczaniu 

mechanicznemu, a warstwy złożonych i zagęszczonych odpadów, przesypywane są 

warstwami izolacyjnymi z materiałów sypkich nieaktywnych. 

Podstawowym źródłem uciążliwości jest kwatera składowania odpadów. 

Zastosowane środki techniczne i organizacyjne dla minimalizacji wpływu składowiska na 

środowisko: 

 kontrola i rejestracja rodzaju dowożonych odpadów na składowisko z jednoczesnym 

eliminowaniem składowania odpadów niebezpiecznych 

 zorganizowany sposób składowania odpadów komunalnych na wyznaczonych 

działkach dziennego składowania 

 sukcesywne zagęszczanie odpadów i stosowanie przesypek izolacyjnych 

 pas zieleni izolacyjnej 

 ogrodzenie zewnętrzne składowiska. 
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3.0. Stan projektowany 

Obejmuje budowę linii segregacji odpadów w sąsiedztwie istniejącego składowiska. Odpady 

dowożone będą do zakładu, natomiast na kwaterę składowania kierowane będą odpady 

balastowe (resztowe) po sortowaniu i odpady inne niż niebezpieczne. 

Po zważeniu i rejestracji strumienie odpadów kierowane są do obiektów, w których podlegają 

n/w procesom: 

 Segregacji mechanicznej z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową 

 Segregacji manualnej z podziałem na strumienie odpadów surowcowych i komponentów 

do/i paliwa alternatywnego oraz balastowych (resztowych z procesu) 

 Kompostowania frakcji organicznej 

 Magazynowania odpadów niebezpiecznych  

 Bezpiecznego unieszkodliwiania pozostałych odpadów poprzez składowanie w 

kwaterach ziemnych 

3.1. Potencjalne źródła uciążliwości 

Podstawowymi źródłami uciążliwości dla stanu po wybudowaniu będą: 

 plac przyjęć i hala obróbki odpadów  

 kompostowania 

 kwatera składowania. 

 

Hala przyjęć i obróbki odpadów 

Źródłem emisji mogą być dowożone odpady, które po złożeniu są kierowane bezpośrednio 

do linii segregacji i obróbki. 

Wiek dowożonych odpadów zasadniczo nie przekracza 30 dni. Wiek odpadów ma zasadniczą 

wagę w przypadku odpadów zmieszanych, gdyż są one odpadami tzw. „mokrymi”. 

Podstawowym elementem zmniejszającym uciążliwość jest bieżące sortowanie dowożonych 

odpadów. Zakłada się, że wszystkie dowożone odpady będą sortowane tego samego dnia, 

 w którym je dowieziono. Oddzielnym zagadnieniem jest emisja substancji zapachowo 

czynnych, których w przypadku  odpadów nie da się uniknąć, jednak jest ona ograniczona do 

samego obiektu. 

 

Kompostownia 

Podstawowym źródłem emisji są odory powstające w procesie kompostowania oraz pylenie. 

Dzięki zastosowanej technologii oba te czynniki są w znacznym stopniu wyeliminowane, gdyż 

proces kompostowania odbywa się w hali. Dzięki stałemu napowietrzaniu, w ciągu całego 

cyklu proces zachodzi w warunkach tlenowych. Nie ma możliwości przesiąkania odcieków do 

wód gruntowych.  

 
 

Kwatera składowania odpadów balastowych (resztkowych)  

Składowanie odpadów resztkowych odbywać się będzie w zabezpieczonej (zaizolowanej folią 

PEHD) kwaterze ziemnej. Ponieważ do składowania kierowane będą sukcesywnie coraz 

mniejsze ilości odpadów z coraz mniejszą zawartością frakcji lekkiej oraz organicznej stopień 
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uciążliwości kwatery będzie znacznie mniejszy od obecnego. Nastąpi również znaczne 

ograniczenie ładunków zanieczyszczeń w powstających odciekach na kwaterze składowania.  

 

3.2. Zastosowane środki techniczne i organizacyjne w celu zmniejszenia 
uciążliwości na środowisko 

 

Uruchomienie nowych instalacji na terenie przyległym do istniejącego składowiska 

spowoduje zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na środowisko ponieważ: 

1 - Przepływy masowe i jakościowe odpadów i produktów unieszkodliwiania będą 

rejestrowane i archiwizowane. 

2 - Zaistnieje możliwość współpracy zakładu w całym zakresie przewidywanych efektów 

rozszerzenia selektywnej zbiorki odpadów.  

3 - Zostanie ograniczona ilości odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania 

poprzez wydzielenie frakcji drobnej i organicznej. 

4 - Przeznaczone do składowania odpady balastowe będą zagęszczone, co znacznie 

ograniczy ich objętość oraz zabezpieczy przed rozwiewaniem lotnych frakcji zawartych 

w odpadach.  

5 - Odpady balastowe składowane będą w zabezpieczonej kwaterze ziemnej izolowanej od 

gruntu warstwą słaboprzepuszczalną i folią PEHD oraz wyposażonej w zorganizowany 

system drenażu odcieków. 

6 - Odpady niebezpieczne wysegregowane ze strumienia odpadów magazynowane będą 

czasowo w odpowiednio zabezpieczonym magazynie w sposób umożliwiający dalsze ich 

ostateczne unieszkodliwianie. 

7 -  Odpady organiczne będą kompostowane.  

8 - Odpady wielkogabarytowe zostaną zdemontowane, a zawarte w nich odpady 

niebezpieczne zmagazynowane i przekazane do dalszego zagospodarowania. 

 

W odniesieniu do stanu istniejącego uruchomienie instalacji na terenie składowiska 

spowoduje zmniejszenie uciążliwości na środowisko i tym samym nie spowoduje 

niekorzystnych zmian w otoczeniu.  

Uruchomienie zakładu umożliwi gospodarcze wykorzystanie odpadów surowcowych, 

ograniczy ilość składowanych odpadów oraz ograniczy teren pod składowisko i tym samym 

zdecydowanie wydłuży okres eksploatacji przyjętego terenu składowiska. 

 


