
PYTANIA STOWARZYSZENIA ATMOSFERA 

1. Działania jakie zostaną podjęte w celu zapobiegania uciążliwości obecnego systemu 

gospodarki odpadami w perspektywie najbliższego 1 roku i np 3 lat, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązania poniższych problemów: 

a. odór z ZGO nieustannie od kilku lat swym zasięgiem obejmuje strefę mieszkaniową kilku 

kilometrów  

ZGO S.A. jest najbardziej zhermetyzowanym zakładem przetwarzania odpadów w kraju. 

Spełnia wymagania BAT zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 

10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 

w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 208/38 z 17.8.2018). Zgodnie z przedmiotowymi 

wymaganiami może emitować do 1000 ouE/Nm3. W wyniku porozumienia ze stroną społeczną 

ustalono poziom emisji na 400 ouE/Nm3, co zostało zrealizowane. W 2021 r.  przewidziana jest 

wymiana złoża głównego biofiltra instalacji kompostowania, pomimo że nadal działa 

poprawnie, ale ZGO SA zobowiązało się do częstszych wymian niż by to wynikało 

z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 

Należy jednak pamiętać, iż zakład to również składowisko, które nie jest obiektem 

zhermetyzowanym i niestety w specyficznych warunkach atmosferycznych powoduje emisję 

niezorganizowaną na tyle istotną, że może być odczuwalna poza obrębem zakładu. Dlatego 

też poszukiwany jest inny sposób zagospodarowania odpadów niż ich składowanie. 

Jednocześnie należy pamiętać, o tym że nie ma w kraju określonych standardów zapachowych, 

dlatego ocena każdego zapachu jest oparta na odczuciach subiektywnych. Można co prawda 

posługiwać się pojęciem stężenia zapachowego i jednostkami zapachowymi, które da się 

zmierzyć, ale nigdzie w prawodawstwie krajowym i europejskim nie ma jednoznacznych 

wytycznych, że np. 5 jednostek przez 2% czasu w skali roku jest w porządku, a powyżej już nie.   

b. zła jakość odpadu BIO poważnie zakłóca proces kompostowania (w tym m.in.: mała 

częstotliwość odbioru w ciepłych miesiącach, folia i inne szkodliwe  składniki BIO). 

Dostarczane do zakładu bioodpady są różnej jakości, zarówno pod względem stopnia rozkładu, 

jaki i ilości materiałów niepożądanych. Duży skok jakościowy odnotowany został po zmianie 

systemu mokre – na odpady biodegradowalne, niemniej jednak co roku w ramach 

przygotowania odpadów do procesu kompostowania z odpadów kuchennych i zielonych 

wydzielanych jest ok. 5 tys. ton zanieczyszczeń. Są to różnego rodzaju zanieczyszczania od 

worków, woreczków, foli, poprzez opakowania produktów spożywczych do wtrąceń typowo 

mineralnych, kawałki betonu z ogrodzenia itd.  

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. prowadzi kontrolę jakości dostarczanych odpadów i szereg 

dostaw jest zaliczanych do odpadów zmieszanych, a nie biodegradowalnych. 

Częstotliwość odbioru bioodpadów jest uregulowana w art. 6r ust. 3b Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 

ze zm.), a odbiory realizowane przez Wykonawcę usługi są zgodne z tym zapisem. Co więcej 



z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi częstotliwość odbioru 

Bioodpadów jest zwiększona do dwóch razy w tygodniu. 

 

c. różne standardy jakości odbioru z gmin spoza  

Zgodnie z założeniami w kraju aktualnie obowiązuje jeden standard selektywnego zbierania 

odpadów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. Dz. 

U z 2019r. poz. 2028 ze zm.). Niektóre gminy mają jeszcze okresy przejściowe wynikające 

z czasookresu zawartych umów przetargowych, ale generalnie Rozporządzenie to jest 

obowiązujące. W zawartych przez Gminę Bielsko-Biała porozumieniach z gminami sąsiednimi 

również postawiono nacisk na ujednolicenie systemów zbiórki odpadów, a odpady 

dostarczone z Gminy Bielsko-Biała i pozostałych Gmin objętych porozumieniem są tak samo 

weryfikowane przez Zakład.  

2. Utworzenie Funduszu Ekologicznego na rzecz ochrony środowiska w Bielsku-Białej. 

Składka na fundusz obowiązywałaby wszystkie gminy korzystające z infrastruktury 

zlokalizowanej w Bielsku-Białej, a stanowiącej obciążenie dla mieszkańców tego miasta. 

Utworzenie Funduszu Ekologicznego jest ciekawym i wartym rozważenia pomysłem, niemniej 

jednak wymaga on szerszej analizy prawnej co do możliwości jego wdrożenia.  

 


