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GOSPODARKA ODPADAMI (cz. 1) 

Rozpoczynamy cykl publikacji związanych z planowanymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy 

Kuźnia Raciborska. Zaczniemy od wyjaśnienia kwestii „spalarni śmieci”, która rzekomo ma powstać na naszym PSZOK. 
Zapraszamy do lektury oraz kontaktu, gdyż chętnie służymy dodatkowymi wyjaśnieniami. 

 ODPADY KOMUNALNE I CO DALEJ
Wiadomo, że odpady to ogromny problem naszych czasów, ale może jednak nie wszyscy o tym 
wiedzą… Tak, jak i o tym, że gospodarka odpadami uzależniona jest od wielu czynników 
związanych przede wszystkim z możliwościami ich ogólnie rozumianego zagospodarowania. Nie, 
nie będziemy tu odkrywać Ameryki ani żadnego innego lądu – koszt zagospodarowania odpadu 
zależy od tego co można z nim zrobić. Jeżeli nie można nic z nim zrobić to zagospodarowanie odpadu polega jedynie na 
jego wywiezieniu do odpowiednich „instalacji”, które zwyczajnie i po prostu dyktują ceny przyjęcia tych odpadów. 
Dlatego koszty odbioru odpadów z roku na rok rosną bo „instalacje” to swego rodzaju monopoliści w tej dziedzinie.  
W naszym regionie jest ich tylko kilka: w Raciborzu, Rybniku, Knurowie i Żorach. Mają swoje linie do segregacji, a z odpa-
dów, które przyjmują wytwarzają surowiec potrzebny do produkcji m.in. opakowań sztucznych, szkła czy 

nawet paliw alternatywnych.  

 GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
Stąd dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego, bo problemy w gospodarowaniu odpadami będą się 
pogłębiać. I jest to nie tylko kwestia wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, ale i zwiększa-
jącego się braku popytu na surowce wtórne. Szukanie rozwiązań w tym zakresie to oszczędności nie tylko 

dla Gminy ale przede wszystkim dla jej mieszkańców. W tej chwili cena za odbiór odpadów w Gminie 
Kuźnia Raciborska jest najniższa w regionie i chcemy utrzymać ten stan rzeczy. Stąd działania 
umożliwiające przetwarzanie niektórych odpadów na terenie PSZOK, przy czym możliwość taka 

będzie dopiero po uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń  . 
 
 „SPALARNIA ŚMIECI” 
Poniżej przedstawiamy planowaną „spalarnię”, która zyskała już swoistą popularność w mediach 

społecznościowych, a petycja w sprawie jej powstania ma być złożona na ręce Burmistrza. Rzekoma „spalarnia śmieci” 
to planowana instalacja centralnego ogrzewania dająca 
jednocześnie możliwość utylizacji niektórych odpadów. W ramach 
prowadzonej gospodarki odpadami i po uzyskaniu prawnych 
możliwości segregacji niektórych odpadów wielkogabarytowych - 
drewnianych i drewnopochodnych przyjętych do PSZOK jako 
odpady (ok. 60 ton w skali roku) będzie istniała możliwość ich 
spalenia w odpowiednim kotle, a wyprodukowane ciepło wyko-
rzystane zostanie do ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków 

 oraz PSZOK. 
Poza tym paliwem w tej instalacji będą mogły być spalane m.in.: zrębki i pellet. Budowa takiej instalacji wymaga 
przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych w tym m.in. uzyskania decyzji środowiskowej i zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów.  
Instalacja nie będzie generować niskiej emisji z uwagi na: 

 
 
 
 
 
Zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją: 
https://www.youtube.com/watch?v=L1wNJPYAPqM   

 
Obecnie eksploatowany kocioł służący do ogrzewania obiektów kubaturowych oczyszczalni o mocy 100 kW ma 12 lat  
i zgodnie z Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego zwaną „uchwałą antysmogową” podlega obo-
wiązkowej wymianie do dnia końca 2023 r. Jest to kocioł podajnikowy (podajnik szufladowy) opalany węglem (eko-
groszkiem) z rusztem stałym bez wentylatora wyciągowego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają już tego 
rodzaju kotłów do sprzedaży. Dlatego Zarząd GPWiK Sp. z o.o. już dzisiaj podejmuje działania mające na celu wymianę 
przestarzałego źródła ciepła na nowe, ekologiczne, spełniające wymogi obowiązującej „ustawy antysmogowej”. Przy 
okazji rozwiązując problemy w ramach prowadzonej przez Gminę gospodarki odpadowej.     

 O kolejnych planowanych rozwiązaniach w kolejnym odcinku;-) 
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