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streszczenie: 
System gospodarki odpadami w Polsce przechodzi w ostatnich latach znaczące zmiany. 
Największy wpływ na jego funkcjonowanie wywarła Ustawa z 2012 roku o odpadach, tzw. 
„ustawa śmieciowa”. Jej konsekwencją jest m.in. nowy podział kraju na regiony gospodarki 
odpadami komunalnymi (RGOK), a co za tym idzie zmieniona organizacja odbioru i za-
gospodarowywania odpadów. Funkcjonowanie gospodarki odpadami od 2012 roku odbywa 
się w obrębie RGOK lub w granicach województwa. Model organizacyjny w obecnie funk-
cjonującym podziale na RGOK jest niespójny. Badania w skali Polski w tym zakresie są nie-
wystarczające, dlatego przedmiotem analizy przedstawionej w artykule jest ocena delimitacji 
RGOK oraz zbadanie uwarunkowań funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Badania 
ujawniły problemy związane z organizacją systemu, wynikające głównie z przyjęcia różnych 
modeli przestrzennych w poszczególnych województwach.   

słowa kluczowe: gospodarka odpadami w Polsce, region gospodarki odpadami komunalny-
mi, RGOK, RIPOK

Wstęp

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zależy od wielu czynników 
zmiennych w czasie i przestrzeni. Wśród nich można wymienić: dostępność prze-
strzenną na linii podmiot wytwarzający odpady – podmiot odbierający odpady 
– podmiot zagospodarowujący/ przetwarzający odpady, stopień centralizacji bądź 
decentralizacji systemu, gęstość zaludnienia, świadomość ekologiczną społeczeństwa, 
organizację odbioru i transportu odpadów, masę wytwarzanych odpadów. W Polsce 
wykształciły się ponadto różne modele gospodarki odpadami w zależności od wo-
jewództwa, co jest następstwem zmian ustawowych w zakresie organizacji systemu 
gospodarki odpadami i braku precyzyjnych wytycznych w delimitacji Regionów Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK).
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Działania dążące do uporządkowania gospodarki odpadami powinny wykraczać 
poza cele, które wpisane są w ramy dyrektyw unijnych, strategii krajowych i woje-
wódzkich. Generalnie, działania te powinny uwzględniać czynności umożliwiające 
transformację gospodarki z linearnej na okrężną, a więc taką, w której cykl życia 
produktu jest zamknięty a odpady powstające wskutek produkcji bądź konsumpcji 
zostają powtórnie wykorzystane. Jednym z takich działań jest odpowiednie zarządza-
nie systemem gospodarki odpadami, którego zasady zawarte są w Ustawie z 2012 
roku o odpadach, czyli tzw. „ustawie śmieciowej”. Najistotniejszym, z przestrzennego 
punktu widzenia, elementem gospodarki odpadami jest odpowiednia optymalizacja 
funkcjonowania systemu, na co składa się:
• delimitacja Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK),
• rozmieszczenie instalacji odbierających odpady od podmiotów wytwarzających 

odpady,
• rozmieszczenie instalacji zagospodarowujących i przetwarzających odpady,
• zróżnicowanie ilości wytwarzanych odpadów w przestrzeni.

Przedstawione w artykule badanie opiera się na ww. czynnikach. Celem opraco-
wania jest ocena podziału kraju na poszczególne RGOK-i oraz zidentyfikowanie róż-
nic występujących pomiędzy nimi w kontekście wymienionych czynników. Dokonano 
wektoryzacji RGOK na podstawie danych dostępnych w planach gospodarki odpa-
dami województw. Analizy przeprowadzono przy pełnej świadomości zróżnicowania 
wielkości jednostek referencyjnych, co było zabiegiem zamierzonym, umożliwiającym 
ocenę poszczególnych RGOK. Odrębnym zagadnieniem jest natomiast ocena spraw-
ności (efektywności) funkcjonowania systemu. Rozważań na ten temat nie podjęto 
w zaprezentowanej pracy i skupiono się na zróżnicowaniu jednostek referencyjnych 
w skali kraju. Artykuł został podzielony na cztery zasadnicze części: 1) przegląd 
badań z zakresu gospodarki odpadami, 2) opis uwarunkowań prawnych, 3) część 
analityczną składającą się z opisu metod i przedstawienia wyników 4) wnioski.

przegląd badań

Gospodarka odpadami jest ważnym tematem w kontekście polityki Unii Eu-
ropejskiej, biznesu, ale przede wszystkim jakości życia i poprawy stanu środowiska. 
Problem wytwarzania kwalifikuje się do rangi krajowej a nawet globalnej [Łuniewski 
2015]. Pomimo bogatej literatury zagranicznej, która coraz częściej podejmuje temat 
gospodarki bezodpadowej, cyrkularnej (zwanej także gospodarką o obiegu zamknię-
tym, okrężną), polskie badania są wciąż niewystarczające i ograniczają się do wybra-
nych aspektów, a przestrzennie – do wybranych obszarów, najczęściej pojedynczych 
województw lub gmin. Można wśród nich znaleźć opracowania poświęcone ocenie 
możliwości lokalizacji instalacji przetwarzających odpady [Wota i Woźniak 2008, 
Zemanek i in. 2009, Kolendo i Kolendo 2013], badaniom ilości produkowanych 
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odpadów [Malinowski i in. 2009a, Malinowski i in. 2009b] optymalizacji transportu 
odpadów [Malinowski i Woźniak 2011], analiz porównawczych systemu gospodarki 
odpadami w Polsce do innych krajów UE [Plewa i in. 2014]. Generalnie prace sku-
piają się na optymalizacji systemu gospodarki odpadami (dostaw, przetwarzania) przy 
wykorzystaniu narzędzi GIS i najczęściej dotyczą wybranego regionu. W literaturze 
istnieje niewiele artykułów naukowych poświęconych planowaniu gospodarki odpa-
dami w przestrzeni w skali Polski. Do takich zaliczyć można opracowanie Z. Grzy-
mały [2015] dotyczące zdolności finansowych polskiego społeczeństwa wobec zmian 
organizacji systemu gospodarki odpadami oraz pracę K. Kukuły [2014] poświęconą 
analizie regionalnej w skali kraju w kontekście relacji gospodarki odpadami i zanie-
czyszczenia środowiska.

Badania gospodarki odpadami prowadzono już w latach 80. XX wieku. Polscy 
badacze doszukiwali się wówczas możliwości powtórnego wykorzystania odpadów 
i stosowali termin „gospodarki okrężnej”. Ważnymi pracami w tym zakresie były 
publikacje wydawane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN, między innymi poświęcone problemom ochrony środowiska człowieka [Lesz-
czycki 1974, Kamiński i Szyrmer 1981a], modelom przepływów odpadów [Kamiński 
i Szyrmer 1981b] czy też gospodarki bezodpadowej w kontekście technologii bezod-
padowych – „tbo” [Cała 1985]. Obecnie termin gospodarki okrężnej jest powszech-
nie stosowany w kontekście rozwoju gospodarki odpadami [np. Tundys 2015, Szyja 
2016, Turoń i Golba 2016, Pieńkowski i Kośmicki 2016]. Wiele uwagi gospodarce 
okrężnej zostało poświęcone w literaturze zagranicznej [np. Lacy i Rutqvist 2015, 
Haas i in. 2015, Singh i Ordoñez 2016, Tisserant i in. 2017, Malinauskaite i in. 2017, 
Winans i in. 2017 i wielu innych]. Rozwój badań poświęconych tej tematyce jest 
z jednej strony efektem postępu technologicznego w zakresie możliwości zagospo-
darowywania i przetwarzania odpadów, czego efektem są nowe produkty (recykling), 
z drugiej zaś znaczący wpływ na wprowadzenie tego pojęcia do języka naukowego 
wywierają środowiska proekologiczne. Termin gospodarki o obiegu zamkniętym 
utożsamiany jest z nową jakością i kojarzony z oszczędnością zasobów, a więc jest 
zjawiskiem pozytywnym a nawet przełomowym. Trudno jest wskazać prekursorów 
tej koncepcji, niemniej jednak jej powstanie datuje się na lata 70. XX wieku [Winans 
i in. 2017]. Rozwój gospodarki okrężnej uzależniony jest jednak od funkcjonowania 
systemu segregacji odpadów, ponieważ zazwyczaj tylko takie odpady nadają się do 
powtórnego wykorzystania. Poza regulacjami prawnymi i „wymuszaniem” segregacji 
odpadów na mieszkańcach przez ustawodawcę, np. poprzez zwiększanie opłat za 
odbiór odpadów niesegregowanych, istotne jest kreowanie postaw ekologicznych 
i ukształtowanie na stałe świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Gospodarka okrężna ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, co 
przekłada się na jakość naszego życia. Dlatego też tematyka ta jest szeroko komen-
towana w środowisku politycznym i mediów, lecz także wśród naukowców reprezen-
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tujących różne dziedziny. Badania nad ochroną środowiska i dyscyplin pokrewnych 
są efektem odpowiednich postaw intelektualnych i świadomości społeczeństwa [Cała 
1985]. Wyróżnia się 3 postawy intelektualne: 1) katastroficzna, czyli nic nie da się 
zrobić; 2) „laisser faire”, oznaczająca, że rozwiązania same się znajdą; 3) aktywna, 
zakładająca poszukiwanie odpowiedzi na postawione wyzwanie [Cała 1985]. Dzięki 
tej trzeciej zrodziła się m.in. koncepcja technologii mało- i bezodpadowej (tbo) oraz 
dokonały się znaczne zmiany w prawie w wielu krajach na świecie. Najważniejsze 
z nich zaszły w latach 70. XX wieku, kiedy to zaczęto znacząco usprawniać sy-
stem legislacyjny. Wówczas w Polsce uchwalono najważniejszą i uznawaną za jedną 
z najbardziej nowatorskich w tamtych czasach, Ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o ochronie i kształtowaniu środowiska. Wszelkie zmiany w prawie jak i w badaniach 
naukowych były m.in. konsekwencją, krytykowanego skądinąd, I Raportu Klubu 
Rzymskiego z 1972 r. [Cała 1985]. Ówczesne zmiany dały początek badaniom nie 
tylko nad ochroną organizmów żywych, obszarów cennych przyrodniczo, lecz rów-
nież nad gospodarką odpadami i gospodarką okrężną. Można te zmiany określić jako 
działania inicjujące cały proces usprawniania prawa, nauki i postaw społecznych na 
rzecz poprawy jakości środowiska i życia.

Przedstawione przykłady z literatury krajowej i zagranicznej reprezentują po-
stawę aktywną. Celem badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki jest iden-
tyfikacja problemów i sformułowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych 
i zarządzających systemem ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Przykładem 
takiego opracowania jest praca A. Woty i A. Woźniaka [2008] poświęcona metodyce 
lokalizacji składowisk odpadów przy pomocy GIS (Systemów Informacji Geograficz-
nej). W modelu ujęte zostały czynniki społeczne, przestrzenne, ekonomiczne, infra-
strukturalne i przyrodnicze. Jest to przykład rozwiązania rekomendowanego samorzą-
dom i instytucjom odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów. M. Malinowski 
i A. Woźniak [2011], również w oparciu o rozwiązania GIS, opracowali metodę 
optymalizacji transportu odpadów uwzględniając lokalizacje klientów (podmiotów 
wytwarzających odpady) i docelowe miejsca zagospodarowania tychże odpadów. Jest 
to z kolei przykład wdrożonego rozwiązania usprawniającego rzeczywiste planowa-
nie logistyczne firmy funkcjonującej w Krakowie. Przytoczone przykłady świadczą 
o wysokim potencjale aplikacyjnym badań przestrzennych w zakresie gospodarki 
odpadami. Niemniej jednak modelowe rozwiązania powinny mieć zastosowanie nie 
tylko na poziomie lokalnym, lecz także krajowym. Wobec ciągłego udoskonalania 
systemu gospodarki odpadami przez ustawodawcę, zrodziła się pilna potrzeba badań 
na szczeblu krajowym w celu nie tylko weryfikacji jego funkcjonowania, lecz w dal-
szych krokach także przedstawienia modelowych rozwiązań. Dopiero odpowiednie 
zoptymalizowanie procesów segregacji i odbioru odpadów pozwoli na sprawniejsze 
wdrażanie rozwiązań ekoinnowacyjnych związanych z gospodarką okrężną. Istotnym 
czynnikiem inicjującym rozwój innowacji w zakresie gospodarki okrężnej jest bowiem 
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dostarczenie odpowiedniej jakości surowca, który ponadto będzie tani oraz zapew-
niona będzie jego wystarczająca ilość. Efekty uzależnione są zatem od organizacji 
odbioru odpadów, przepustowości instalacji zagospodarowujących i przetwarzających 
odpady oraz optymalizacji całego systemu w przestrzeni. Te czynniki wpływają na 
koszty działalności podmiotów będących elementami tego systemu, następnie pośred-
nio na cenę surowca i w efekcie na cenę produktu wytworzonego z przetworzonych 
odpadów.

Uwarunkowania prawne

Pomimo podejmowanych badań nad gospodarką bezodpadową przez polskich 
badaczy już w latach 80., dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 
zasadzie w ostatnim dziesięcioleciu) podjęto bardziej szczegółowe analizy. W tym 
też czasie wdrożone zostały zmiany prawne zobowiązujące Polskę do spełniania 
określonych poziomów recyklingu itd. [Dyrektywa 2008/98/EC, Krajowy Plan Go-
spodarki Odpadami 2022]. W celu zapoczątkowania jakichkolwiek działań w tym 
kierunku potrzebne były zasadnicze zmiany legislacyjne w polskim prawie, między 
innymi nałożenie obowiązku segregacji odpadów na mieszkańców i ich odpowied-
niego zagospodarowania przez podmioty zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem 
odpadów. Najważniejszą zmianą w polskim prawie w tym zakresie była Ustawa o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012 roku [Dz. U. 2013 poz. 211. Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, zgodnie między innymi z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego (Dy-
rektywa 2008/98/EC)], powinny dążyć do przejścia z systemu gospodarki liniowej 
(linearnej) do gospodarki okrężnej (ang. circular economy). Polskie przepisy, nawiązując 
do unijnych wytycznych, wprowadzają wykaz procesów mających na celu redukcję 
ilości powstających odpadów oraz ich jak najefektywniejsze wykorzystanie. W ustawie 
można odnaleźć następujące cele zestawione w sposób hierarchiczny:
1) Zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) Przygotowanie do ponownego użycia,
3) Recykling,
4) Inne procesy odzysku,
5) Unieszkodliwianie.

Wymienione powyżej działania nie wymagają w tym miejscu komentarza. Istotne 
jest tylko zrozumienie, że uzależnione są ściśle od organizacji systemu składającego 
się z 5 zasadniczych elementów pomiędzy którymi występują różne relacje (ryc. 1). 
Poszczególne zasady działania systemu reguluje polskie prawo, a najważniejsze in-
formacje można odnaleźć we wspomnianej już Ustawie z 2012 roku. Ustawodawca 

1 zmieniona w 2018 r. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 1592
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nałożył obowiązek realizacji działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów na samorządy gminne. Gminy mają prawo do zrzeszania się w ramach 
umów partnerskich w celu realizacji powierzonych im zadań. Do takich zadań należy 
odbiór odpadów od podmiotów wytwarzających odpady, zagospodarowanie tychże 
odpadów w taki sposób, by wypełnić limity udziału odpadów poddanych recyklin-
gowi. Samorządy gminne zazwyczaj zlecają zadania odbioru i zagospodarowania od-
padów prywatnym przedsiębiorstwom, które w sposób zdecydowanie bardziej efek-
tywny, jak wynika z komunikatu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami z 2007 r. [Ocena 
funkcjonowania… 2007], wypełniają nakładane na samorządy normy. Zatem samorząd 
gminny wyłania w drodze przetargu wykonawcę usługi oraz obliguje mieszkańców 
gminy do uiszczania opłaty zgodnie z deklaracją o liczbie członków gospodarstwa 
domowego oraz sposobie segregacji odpadów. Samorząd gminny zobligowany jest 
ponadto do prowadzenia rejestrów danych o sposobie i ilości zagospodarowanych 
i przetworzonych odpadów w instalacjach oraz do sporządzania sprawozdania do 
właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zadaniem Urzędu Marszałkowskiego jest 
z kolei sporządzenie i opublikowanie do wiadomości publicznej sprawozdania zbior-
czego o gospodarce odpadami w województwie (tzw. Sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami).

ryc. 1. System gospodarki odpadami w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022 i Ustawy z 2012 r. o odpadach

fig. 1. Waste management system in Poland. Source: own study based on the National 
Municipal Waste Management Plan 2022 and the Act of  2012 on waste
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System gospodarki odpadami, według Ustawy (2012), powinien „zamykać się” 
w obrębie regionu, który jest „producentem” odpadów, czyli innymi słowy odpady 
wytwarzane w danym województwie muszą zostać zagospodarowane również na 
terenie tego województwa. Mówi o tym art. 20 ust. 1 Ustawy o odpadach (2012), 
w którym to wskazuje się na zasadę bliskości (rozdział 3 Ustawy), lecz dotyczy jedy-
nie wybranych frakcji o których mowa w art. 20. ust. 3 i 4. Ustawa dopuszcza zatem 
wyjątki, lecz przy uwzględnieniu hierarchicznie skonstruowanych zasad postępowa-
nia, które wymieniono wcześniej. Takie zapisy skutkują tym, że większość odpadów 
pozostaje na terenie województwa, z którego pochodzą, lecz część z nich może 
być zagospodarowana gdzie indziej. Widoczne jest to między innymi na przykła-
dzie delimitacji RGOK, która została zaprezentowana na poniższej rycinie (ryc. 2). 
Art. 20 ust. 7 Ustawy mówi o zakazie przetwarzania poza RGOK 1) zmieszanych 
odpadów komunalnych, 2) pozostałości z sortowania oraz przetwarzania odpadów, 
3) odpadów zielonych. Natomiast wyznaczenie transgranicznych RGOK umożliwia 
transfer odpadów z gmin z sąsiedniego województwa do instalacji znajdującej się 
najbliżej lub tam gdzie są wystarczające moce przerobowe. Rozmieszczenie instala-
cji zagospodarowania odpadów, ilość wytwarzanych odpadów związana z gęstością 
zaludnienia oraz decyzje organów zarządzających systemem, czyli samorządów gmin-
nych, wymuszają poniekąd wyznaczenie transgranicznych RGOK. W związku z tym, 
że w ustawie dopuszczono takie działania, możliwe jest zoptymalizowanie systemu 
gospodarki odpadami niezależnie od sztucznie wyznaczonych granic województw. 
Daje to możliwość podjęcia próby badawczej w celu sprawdzenia stanu i funkcjono-
wania istniejącego systemu.

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi obejmują średnio 34 gminy, przy 
czym wyznaczone są w zróżnicowany sposób. W województwie małopolskim funk-
cjonuje jeden RGOK obejmujący całe województwo, a także 3 gminy województwa 
śląskiego: Jaworzno (miejska na prawach powiatu), Miedźna (wiejska, powiat pszczyń-
ski) i Wilamowice (miejsko-wiejska, powiat bielski). Łącznie RGOK województwa 
małopolskiego obejmuje 185 gmin, poza tym liczba ta waha się od 10 w regionie II 
w województwie wielkopolskim do 145 w regionie zachodnim województwa mazo-
wieckiego. W delimitacji regionów gospodarki odpadami istotnym czynnikiem jest 
liczba ludności oraz jej rozmieszczenie, gdyż wpływa to na lokalizację odpowiedniej 
infrastruktury. Największą liczbą ludności cechuje się region zachodni województwa 
mazowieckiego (prawie 4 mln mieszkańców) oraz region województwa małopol-
skiego (uwzględniając również 3 gminy z województwa śląskiego). Dysproporcje 
w liczbie ludności oraz powierzchni RGOK są dość wyraźne, co jest konsekwencją 
przyjęcia różnych modeli zarządzania systemem zagospodarowania odpadów w po-
szczególnych województwach.
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ryc. 2. Lokalizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
oraz podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Województwa 

zostały przedstawione metodą chorochromatyczną. Źródło: opracowanie własne
fig. 2. Location of  regional municipal waste treatment installations (RIPOK) and division 

into municipal waste management regions (RGOK). Voivodships are presented using 
the chorochromatic method. Source: own study

Na terenie RGOK zlokalizowane są instalacje do przetwarzania lub składowa-
nia odpadów o statusie RIPOK (instalacja regionalna). Rolą RIPOK-ów, jak wynika 
z Ustawy, jest poddanie odpowiednim procesom odpadów zebranych z obszaru 
RGOK w celu minimalizacji masy składowanych odpadów oraz zwiększenia ilości 
odpadów poddawanych recyklingowi. Według ww. ustawy RIPOK musi dysponować 
mocą przerobową odpowiednią do obsługi obszaru o liczbie 120 tys. mieszkańców. 
Jednocześnie zaleca się wyznaczenie RGOK o liczbie ludności co najmniej 150 tys. 
co powoduje, że instalacji o takim statusie powinno być więcej, lub powinny posiadać 
wyższą moc przerobową niż dopuszczalna wartość minimalna. Uważa się, że insta-
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lacje o takim statusie powinny przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz do 
obniżenia lub uniknięcia kar płaconych obecnie za niewypełnienie unijnych zobowią-
zań (Grzymała 2015). Jednakże obecnie wiele instalacji jest w fazie modernizacji lub 
budowy, w związku z czym nie uzyskały jeszcze statusu RIPOK. Te modernizowane 
i rozbudowywane są z kolei instalacjami zastępczymi dla RIPOK.

Materiały źródłowe i metody badań

Zbiorcze bazy danych poświęcone RGOK i RIPOK nie istnieją, w związku 
z czym konieczne było pozyskanie informacji o regionach i infrastrukturze na po-
trzeby badania. W tym celu dokonano kwerendy planów gospodarki odpadami 16 
województw, które zestawiono w tabeli poniżej (tab. 1).
tabela 1. Dokumenty planów gospodarki odpadami województw
table 1. Waste management plans documents for provinces

Nazwa dokumentu Lata obowiązywania

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2022 2016-2022

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem In-
westycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – projekt (lubuskie) 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 2018-2024

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Opolskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Projekt 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego 2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022. 
Projekt 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Śląskiego na 
lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Świętokrzy-
skiego 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2016-2022 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa dla Województwa Wielkopol-
skiego na lata 2016-2022 wraz z Planem Inwestycyjnym (Projekt) 2016-2022

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 2016-2022
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Ww. plany pozwoliły na zestawienie wszystkich instalacji o statusie RIPOK (przy-
jęto, że te instalacje będą najlepszym wyznacznikiem rozwoju infrastruktury gospo-
darki odpadami w poszczególnych RGOK) oraz zwektoryzowanie granic RGOK 
wraz z danymi o liczbie ludności. Uznano, że najlepszą metodą, dającą możliwości 
porównawcze wskaźników o różnych miarach będzie wielowymiarowa analiza porów-
nawcza WAP (Pluta 1977). Po normalizacji wskaźników daje ona możliwość obliczenia 
wskaźnika syntetycznego, którego wynik mieści się w przedziale 0-1. Na potrzeby 
analizy przyjęto cechy, które świadczą zarówno o rozwoju infrastruktury (wskaźnik 
W1 i W4), optymalizacji przestrzeni (W2) jak również poziomie segregacji i ilości 
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców (W3, W5). Informacje o infrastrukturze 
ograniczono do instalacji o statusie RIPOK, ponieważ muszą one spełniać określone 
kryteria wynikające z Ustawy (2012). Wskaźniki zestawiono w tabeli poniżej (tab. 2).

Do oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w podziale na RGOK 
posłużono się następującymi wzorami (Pluta 1977):
Normalizacja danych:

𝑦𝑦′� =
𝑦𝑦��

max 𝑦𝑦��
, 𝑗𝑗 ′ ∈ 𝑆𝑆, 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛 

 𝑦𝑦′� =
min 𝑦𝑦��
𝑦𝑦��

, 𝑗𝑗 ′ ∈ 𝐷𝐷, 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

 gdzie:
y`S – wartość stymulanty po standaryzacj
y`D – wartość destymualnty po standaryzacji
yij – wartość wskaźnika w j-tej jednostce przestrzennej
max yij – najwyższa wartość wskaźnika
min yij – najniższa wartość wskaźnika
Obliczanie wskaźnika sumarycznego:
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 W związku ze specyfiką prawno-administracyjną w badaniu należało przyjąć 
pewne założenia. Zatem podstawowymi jednostkami poddanymi analizom są RGOK-
i, natomiast z uwagi na zróżnicowane podejście w delimitacji wskaźniki zostały obli-
czone na podstawie danych dla gmin. Odległości do instalacji RIPOK obliczono na 
podstawie odległości euklidesowej od centroidów geometrycznych gmin.
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tabela 2. Wskaźniki wykorzystane w analizie
table 2. Indicators used in the analysis

L.p. Cecha Wskaźnik
uzasadnienie 

wyboru 
wskaźnika

rodzaj 
wskaźnika Źródło (rok)

W1

Występowanie 
3 typów 
instalacji (do 
przetwarzania 
mechaniczno-
biologicznego, 
bioodpadów, 
składowisk) 
w RGOK

3 typy instalacji w RGOK – 3, 
2 typy instalacji w RGOK – 2, 
1 typ instalacji w RGOK – 1, 
brak instalacji w RGOK – 0;
Liczbę instalacji ogółem 
mnoży się razy liczbę 
punktów i dzieli przez 
powierzchnię RGOK

Wyższy 
wskaźnik 
świadczy o 
kompleksowej 
obsłudze 
RGOK

Stymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw

W2 Położenie 
instalacji

Średnia odległość centroidów 
gmin w obrębie RGOK do 
instalacji RIPOK w km

Lepsza 
dostępność 
z obszarów 
gmin w RGOK 
do instalacji 
zapewnia 
większą 
efektywność 
obsługi systemu

Destymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw

W3

Ilość 
odpadów 
zbieranych 
w sposób 
selektywny

Udział masy odpadów 
zebranych selektywnie w 
odpadach komunalnych z 
gospodarstw domowych 
ogółem

Wskaźnik 
opisuje 
świadomość 
ekologiczną 
mieszkańców

Stymulanta GUS (2017)

W4 Wydolność 
RIPOK

Suma mocy przerobowych 
instalacji do przetwarzania 
mechaniczno-biologicznego, 
bioodpadów oraz pojemności 
pozostałej składowisk 
wyrażonych w Mg na rok 
2014 podzielona przez 
liczbę mieszkańców RGOK; 
wskaźnikiem jest średnia dla 
RGOK

Większa gęstość 
zaludnienia jest 
czynnikiem 
utrudniającym 
efektywne 
zarządzanie 
systemem

Stymulanta

Plany 
gospodarki 
odpadami 
województw 
(2014)

W5
Ilość 
wytworzonych 
odpadów

Odpady komunalne w tonach 
na 100 mieszkańców

Wskaźnik 
opisuje 
generowaną 
masę odpadów 
ogółem 
przypadającą 
na liczbę 
mieszkańców

Destymulanta GUS (2017)
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ocena uwarunkowań funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
w polsce – wyniki

Zamknięcie obiegu odpadów w RGOK zależy od dostępności do instalacji 
przetwarzania odpadów wszystkich możliwych frakcji na terenie danego regionu. 
Pierwsze co zwraca uwagę to brak instalacji w regionie północnym zachodnim w wo-
jewództwie lubelskim (patrz ryc. 2). Jednakże istnieje wiele regionów, które posiadają 
1 lub 2 typy instalacji o statusie RIPOK, a także kilka, na których terenie występuje 
wiele instalacji o takim statusie (np. region południowy w województwie śląskim). 
Większa liczba instalacji zazwyczaj występuje w regionach silniej zurbanizowanych, tj. 
okolice Wrocławia czy Górny Śląsk. Występują jednak wyjątki, np. okolice Poznania 
czy Łodzi. Zróżnicowanie wskaźnika W1 przedstawia rycina 3.

ryc. 3. Wskaźnik występowania 3 typów instalacji (do przetwarzania mechaniczno-
biologicznego, bioodpadów, składowisk) w RGOK (znormalizowany). Źródło: 

opracowanie własne
fig. 3. Indicator of  the occurrence of  3 types of  installations (for mechanical and 

biological processing, bio-waste, landfills) in RGOK (standardized). Source: own study

Kolejnym istotnym problemem w delimitacji RGOK jest lokalizacja RIPOK 
względem podmiotów wytwarzających odpady. Z uwagi na fakt, że instalacje RI-
POK mają szczególne znaczenie w systemie gospodarki odpadami, zarówno ich 
moce przerobowe jak również lokalizacja powinny być jak najlepiej zoptymalizowane 
w celu zapewnienia jak najlepszej efektywności transportu i możliwości przetwarzania 
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odpadów. Instalacje do przetwarzania odpadów, w szczególności te o statusie RI-
POK, powinny być zlokalizowane w jak najmniejszej odległości od „producentów” 
odpadów a jednocześnie odpowiednio daleko od zabudowań mieszkalnych, by nie 
powodować konfliktów przestrzennych związanych z uciążliwością ich funkcjono-
wania. Traktując (umownie), że „producentem” odpadów jest gmina, średnie odle-
głości od centroidów tych jednostek do instalacji RIPOK powinny być optymalne 
dla każdej z nich. Wskaźnik odległości przedstawia rycina 4. Paradoksalnie, jeden 
z największych obszarów jakim jest region II w województwie mazowieckim cechuje 
się jednym z najniższych wskaźników. Największe odległości do RIPOK występują 
w regionie małopolskim, południowym mazowieckim oraz w województwie łódzkim, 
zachodniopomorskim i kilku innych regionach. Wpływają na taką sytuację między 
innymi następujące czynniki: koncentracja instalacji, ich niedostateczna liczba oraz 
zbyt duża powierzchnia RGOK.

ryc. 4. Średnia odległość centroidów gmin w obrębie RGOK do instalacji RIPOK w km 
(znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 4. Average distance of  commune centroids within the RGOK to the RIPOK 
installation in km (normalized). Source: own study

Kolejną istotną determinantą wpływającą na funkcjonowanie systemu gospo-
darki odpadami jest ilość odpadów. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie 
istotnym czynnikiem jest wysokość opłaty za odbió r. Teoretycznie zachęta finansowa 
za posegregowanie odpadów powinna pozytywnie wpływać na relacje ilości odpadów 
segregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych. Według badań Z. Grzymały 



124 Damian Mazurek

(2015) niższe opłaty za odbiór odpadów występują w Polsce Centralnej (za wyjątkiem 
północno-zachodniej części województwa mazowieckiego) i Wschodniej. Częściowo 
pokrywa się to z osiągniętym wynikiem dla wskaźnika W3 (ryc. 5), lecz nie można 
tu mówić o znaczącej korelacji. Najwyższą wartość odnotowano w regionie północ-
no-zachodnim województwa lubelskiego oraz w kilku innych jednostkach w woje-
wództwach: lubelskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim, świętokrzyskim, 
opolskim i śląskim. Najniższą wartość osiągnęły regiony w Polsce Zachodniej oraz 
w części północno-wschodniej kraju.

ryc. 5. Udział odpadów zebranych selektywnie w odpadach zebranych ogółem 
z gospodarstw domowych (wskaźnik znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 5. Share of  waste collected selectively in total household waste (standardized 
indicator). Source: own study

Jak pokazują ryciny 6 i 7, regiony o wysokiej gęstości zaludnienia oraz wyso-
kiej liczbie ludności cechują się niskim wskaźnikiem mocy przerobowej wyrażonej 
w Mg/1 mieszkańca RGOK. Pomimo wysokiej liczby instalacji przetwarzania i skła-
dowania odpadów komunalnych w województwie śląskim, wszystkie trzy regiony na 
jego obszarze nie posiadają zbyt wysokich mocy przerobowych. W regionie mia-
sta Poznania, Rzeszowa czy Białegostoku istnieje niewiele instalacji, więc wskaźnik 
mocy przerobowej dla tych obszarów jest najniższy w kraju. Pomimo braku instalacji 
o statusie RIPOK (w okolicach Poznania istnieje np. jedynie składowisko odpadów 
o takim statusie), w obrębie RGOK mogą być wyznaczone instalacje zastępcze do 
odbioru odpadów. Różnicą, która wynika z Ustawy (2012), jest jednak to, że instalacje 
zastępcze oraz wszelkie pozostałe instalacje na obszarze RGOK nie muszą spełniać 
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limitów mocy przerobowych, które są wyznaczone dla RIPOK w celu zapewnienia 
efektywnej obsługi obszaru. Efektem tego, że wiele instalacji niezbędnych do obsługi 
RGOK nie spełnia kryteriów ustanowionych dla instalacji o statusie RIPOK jest 
stworzenie ryzyka spadku efektywności funkcjonowania systemu obsługi w zakresie 
zagospodarowania odpadów na danym obszarze. Ponadto ważnym czynnikiem są 
koszty obsługi obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, które – przez rzadszą sieć 
osadniczą – są dużo wyższe niż na obszarach gęściej zaludnionych (Malinowski 
i Woźniak 2011). Stąd też istotna jest, w kontekście lokalizacji instalacji (patrz ryc. 2), 
optymalizacja transportu odpadów.

ryc. 6. Gęstość zaludnienia i liczba mieszkańców RGOK. Źródło: opracowanie własne
fig. 6. Population density and population of  RGOK. Source: own study

Masa odpadów zebranych ogółem w RGOK (wskaźnik W5) może świadczyć 
o wysokiej bądź niskiej efektywności systemu ich odbioru. Wskaźnik ten jest jednym 
z najważniejszych w kontekście planowania systemu gospodarki odpadami. Najmniej-
sza masa odpadów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców RGOK generowana jest 
w Polsce Wschodniej, ze szczególnym wyróżnieniem zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego oraz w regionie południowym województwa kujawsko-pomorskie-
go. Zauważalny jest podział województwa mazowieckiego, gdzie wschodnia część, 
która jest słabiej zurbanizowana, charakteryzuje się mniejszą masą odpadów w przeli-
czeniu na liczbę mieszkańców. Niski wskaźnik W5 (0-0,4) odnotowano w pozostałych 
regionach włącznie z jednostkami w Polsce Wschodniej, w których położone są mia-
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sta wojewódzkie: Białystok, Lublin oraz Rzeszów. Wyniki mogą być skorelowane ze 
stopniem urbanizacji obszarów, gdyż miejski model życia jest utożsamiany z wyższym 
poziomem konsumpcjonizmu. Z kolei na obszarach wiejskich istnieje ryzyko, że część 
odpadów nie trafia do obiegu w celu ich przetworzenia, lecz jest spalana na posesjach 
lub w domowych piecach w celach grzewczych. Może to implikować wyższy wynik 
wskaźnika W5 dla regionów Polski Wschodniej, gdzie stopień urbanizacji jest niski.

ryc. 7. Wskaźnik mocy przerobowej instalacji przy uwzględnieniu liczby ludności RGOK 
(znormalizowany). Źródło: opracowanie własne

fig. 7. Installation capacity indicator taking into account the population of  RGOK 
(normalized). Source: own study

Baza infrastrukturalna, zróżnicowanie pod względem liczby ludności w obrębie 
RGOK, jak również aspekty przestrzenne związane z dostępnością do poszczegól-
nych instalacji o statusie RIPOK, wskazują na potrzebę opracowania nowej deli-
mitacji regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Wynik w postaci wskaźnika 
syntetycznego unormowanego (WSU) wskazuje, że regiony o mniejszej powierzchni 
charakteryzują się korzystniejszymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami (ryc. 9). Jednakże nieliczne regiony uzyskały wskaźnik powyżej 
0,5 co oznacza, że system zagospodarowania odpadów w regionach małych i śred-
nich pod względem powierzchni wciąż funkcjonuje przeciętnie. Brakuje regionów 
charakteryzujących się wyraźnie korzystnymi uwarunkowaniami.
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ryc. 8. Odpady komunalne w tonach na 100 mieszkańców (wskaźnik znormalizowany). 
Źródło: opracowanie własne

fig. 8. Municipal waste in tonnes per 100 inhabitants (standardized indicator). Source: own 
study

ryc. 9. Wskaźnik syntetyczny unormowany (WSU). Źródło: opracowanie własne
fig. 9. Standardized synthetic indicator (WSU). Source: own study
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Wnioski

Uwarunkowania gospodarowania odpadami w Polsce są zróżnicowane. Pośrednio 
wynika to z nieprecyzyjnych zapisów dotyczących organizacji systemu lub braku regu-
lacji, natomiast bezpośrednich przyczyn należy upatrywać m.in. w niejednolitych mode-
lach przestrzennych w każdym z województw oraz nierównomiernym rozmieszczeniu 
infrastruktury spełniającej określone wymogi. Podział na RGOK jest niejasny. Nie wy-
nika on chociażby z uwarunkowań demograficznych czy dostępności do infrastruktury. 
Wielkość tych regionów, a co za tym idzie ich liczba w poszczególnych województwach, 
jest bardzo zróżnicowana. Ponadto niektóre gminy się włączone są do RGOK-ów 
sąsiednich województw. Należy przy tym zaznaczyć, że kryterium administracyjne nie 
powinno być obligatoryjne z uwagi na inne obiektywne czynniki, takie jak dostępność 
transportowa, gęstość zaludnienia, bariery przestrzenne czy powiązania funkcjonalne.

Problematyka rozwoju systemu gospodarki odpadami jest wieloaspektowa. 
Zarówno czynniki infrastrukturalne jak i społeczne muszą być dokładnie zbadane 
w aspekcie przestrzennym. Poznanie zróżnicowania przestrzennego w podziale na 
RGOK umożliwiło sformułowanie wniosków odnoszących się do skali makro. Zaob-
serwowane różnice wynikają z różnych przyczyn, przez co opracowanie jednolitego 
modelu dla całego kraju będzie trudne. Odpowiednio zoptymalizowane modelowe 
rozwiązanie podziału na RGOK może mieć jednak znaczący udział w rozwoju go-
spodarki okrężnej w Polsce.

W związku z przeprowadzoną analizą można wymienić następujące rekomen-
dacje dla rozwoju systemu gospodarki odpadami w Polsce:
• regiony o dużej powierzchni powinny posiadać odpowiednio rozwiniętą sieć in-

frastruktury o statusie RIPOK,
• rozwój infrastruktury powinien zakładać mniejszy udział składowisk odpadów, 

natomiast większy udział zakładów przetwarzania, sortowni,
• regiony o dużej powierzchni powinny zostać podzielone,
• regionalizacja kraju na RGOK powinna zostać ujednolicona w celu prowadzenia 

efektywnej polityki planowania gospodarki odpadami w skali makro,
• należy wzmacniać świadomość ekologiczną mieszkańców w celu zwiększenia 

udziału odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów oraz redukcji ich 
całkowitej masy.
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Abstract

conditions for fUnctioning of waste management system 
in poLAnD – sociAL, spAtiAL AnD inFrAstrUctUrAL FActors

Waste management system in Poland passes significant changes in recent years. The most impor-
tant impact on the functioning of  this system was made by the 2012 Act on waste, the so-called 
“junkyard act.” Its consequence is, among others a new division of  the country into communal 
waste management regions (RGOK), and thus a changed organization of  waste collection and 
management. The functioning of  waste management since 2012 takes place within the RGOK or 
within the voivodship. Organizational model is inconsistent in the current division into RGOK. 
However, research on the Polish scale are insufficient, therefore, the subject of  the analysis pre-
sented in the article is the delimitation of  RGOK and research on conditions for functioning of  
waste management. The research revealed problems related to the organization of  the system, 
resulting mainly from the adoption of  various spatial models in each voivodship.

key words: waste management in Poland, region of  communal waste management, RGOK, 
RIPOK




