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ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, dzięki zrealizowanemu w latach 2008-2012 projektowi pn.

„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

Zakład spełnia wszystkie wymogi ustawowe stawiane przed RIPOK:

• Posiada moc przerobową linii technologicznych na poziomie w przypadku sortowni: min. 70 000
Mg/rok, w przypadku kompostowni: 25 000 Mg/rok, co umożliwia przyjmowanie
i przetwarzanie odpadów od ok. 274 000 mieszkaoców (miasto Bielsko-Biała wraz częścią gmin
powiatu bielskiego);

• Spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT);

• Zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielenie frakcji nadających się do odzysku;

• Zapewnia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji;

• Posiada składowisko odpadów, pozwalające na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy
niż 15 lat (pojemnośd: 614 000m³, powierzchnia: ok. 4,72 ha);

• Jest wpisana do Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.
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Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego” POIS.02.01.00-00-003/08

Beneficjent: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy o dofinansowanie:   31.08.2009 r. z późn. zm. 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 
(stan zgodnie z aneksem nr 9 z 10.12.2015r do umowy o dofinansowanie)) 109 706 141,59 PLN

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 64 425 555,55 PLN

Pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w kwocie : 15 15 716 700,00 PLN

Realizacja projektu w latach (budowa i rozbudowa):     (2008 – 2015)

Adresaci projektu:  miasto Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego - ok. 274 000 mieszkaoców 
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W ramach projektu zrealizowano następujące zadania : 

Zadanie 1
Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku

Zadanie 2 
Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej

Zadanie 3 

Projekt  i budowa ZGO w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem 

Rozszerzenie rzeczowe Projektu : 

2013 – zakup rozrywarki do sortowni

2015 – rozbudowa kompostowni o dodatkowe 4 bioreaktory oraz halę przyjęcia
i przetwarzania wstępnego odpadów biodegradowalnych wraz z osprzętem

(kabina sortownicza, mieszarko-rozdrabniarka do homogenizacji odpadów,
ładowarka kołowa)

- budowa hali na placu dojrzewania kompostu/stabilizatu
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SORTOWNIA

o przepustowości  70 000 Mg /rok w systemie  dwuzmianowym, w której przetwarzane są odpady :
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„SUCHE”, ZMIESZANE i      SELEKTYWNIE ZBIERANE



Linia technologiczna sortowni składa się z m.in. 

Sita bębnowego, 7 separatorów optopneumatycznych, separatorów metali żelaznych
i nieżelaznych, separatora balistycznego.

W 2015r przyjęto na sortownię 44 228,32 Mg odpadów, w tym 15 074,77 Mg
zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01



KOMPOSTOWNIA 

Do kompostowni trafiają odpady: „MOKRE”, SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY ZIELONE oraz FRAKCJA
0-80 ZE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Proces kompostowania intensywnego/stabilizacji tlenowej prowadzony jest w 15 bioreaktorach
(11 dotychczasowych oraz 4 nowych).

Kompostownia odpadów biodegradowalnych ma obecnie przepustowośd określoną na poziomie
25 000 Mg/rok, jednak trwa analiza porealizacyjna, która ma określid możliwości techniczne po
rozbudowie kompostowni.
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Po fazie intensywnego kompostowania materiał jest przetransportowany za pomocą
przenośnika do nowej hermetycznej hali dojrzewania i obróbki koocowej
kompostu/stabilizatu, gdzie usypywany jest w pryzmy. Są one następnie przerzucane za
pomocą przerzucarki samojezdnej. A po uzyskaniu odpowiednich parametrów przesiewane
na sicie mobilnym (0-20).

Kiedyś : Plac dojrzewania kompostu/ 
stabilizatu

KOMPOSTOWNIA c.d.

Obecnie: Hala dojrzewania i obróbki 
koocowej kompostu/stabilizatu



Od kwietnia 2015 roku na terenie ZGO trwała realizacja dwóch inwestycji związanych
z hermetyzacją procesu kompostowania od momentu przyjęcia odpadów do koocowego
uzyskania ostatecznych produktów kompostowania. Taka hermetyzacja ma
bezpośrednio przełożyd się na ograniczenie występowania uciążliwości zapachowych
mających źródło w kompostowni.

Inwestycje w obrębie kompostowni:

Pierwsza inwestycja, polegała na budowie 
4 dodatkowych bioreaktorów oraz na 
rozbudowie kompostowni 
o szczelną halę przyjęcia odpadów 
biodegradowalnych, w której nastpuje
rozładunek, segregacja, rozdrabianie 
odpadów biodegradowalnych oraz nadanie 
im struktury w celu optymalnego 
przygotowania odpadów 
do procesu kompostowania. 



Inwestycje w obrębie kompostowni c.d.:

Druga inwestycja dotyczyła 

zabudowy istniejącego placu 
dojrzewania, magazynowania i 
obróbki koocowej kompostu/ 
stabilizatu zamkniętą halą wraz 
z systemem ujęcia i oczyszczania 
powietrza z jej wnętrza. 
Inwestycja została zakooczona 
w listopadzie 2015 r. 



Widok z lotu ptaka 
2013 r. 

Widok z lotu ptaka 
koniec 2015 r. 



Obecnie na terenie ZGO S.A. trwa realizacja odtworzenia hali przyjęcia 
odpadów w sortowni, która została uszkodzona w pożarze, który miał 
miejsce w tym obiekcie w lipcu br. 

Prace w obrębie sortowni mają zakooczyd się 
koocem października 2016 r. 

Zakład funkcjonuje w trybie awaryjnym, częśd odpadów z gmin 
obsługiwanych przez ZGO S.A. kierowana jest do instalacji zastępczych.  



Wiesław Pasierbek – Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej

Dziękuję za uwagę


