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OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW  
W SUCHYM LESIE 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Cena netto [zł/Mg] 

Kwota podatku 
VAT-aktualnie 
obowiązująca  
(8%) [zł/Mg] 

Cena brutto 
[zł/Mg] Odpady inne niż niebezpieczne 

1. 20 03 01 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

289,94 8% 313,14 

2. 20 03 04 

Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących 

do gromadzenia 
nieczystości 

218,82 8% 236,33 

3. 19 05 01 

Nieprzekompostowane 
frakcje odpadów 

komunalnych i podobnych 

223,33 8% 241,20 

4. 19 06 06 

Przefermentowane odpady 
z beztlenowego rozkładu 
odpadów  zwierzęcych i 

roślinnych 

223,33 8% 241,20 

5. 19 08 05 
Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe 
217,27 8% 234,65 

6. 02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem opakowań) 

188,82 8% 203,93 

Cena za przyjęcie na składowisku 1 Mg odpadów unieszkodliwianych, określona 

dla każdego rodzaju odpadu, zgodnie z poniższą tabelą. 

 



OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW  
W SUCHYM LESIE  

Cena przyjęcia na składowisku 1 Mg odpadów poddanych odzyskowi, określona 

dla każdego rodzaju odpadu, zgodnie z poniższą tabelą. 

 Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Cena netto                  
[zł/Mg] 

Kwota podatku 
VAT-aktualnie 
obowiązująca  
(8%) [zł/Mg] 

Cena brutto             
[zł/Mg] 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 172,00 8% 185,76 

2 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 308,92 8% 333,63 

3 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
109,18 8% 117,91 

4 17 01 02 Gruz ceglany 109,18 8% 117,91 

5 Ex 17 01 81 
Elementy betonowe i kruszywa niezawierające 

asfaltu 
109,18 8% 117,91 

6 19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

(nienadający się do wykorzystania) 
169,18 8% 182,71 



Opłaty za zagospodarowanie odpadów przez Zakład 
Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 

Kod Nazwa odpadu Opłata brutto (zł/ Mg) 

030201-04 Odpady powstające przy 
konserwacji drewna   

3.240  

080111-18 Odpady z produkcji przygotowania 
do obrotu i usuwania farb i 
lakierów 

1.026 -3.240 

160211 Odpady urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych 

3.240 

160601 Baterie i akumulatory ołowiowe 3.240 

160604 Baterie i akumulatory alkaliczne 1.026 

170380 Odpady asfaltów i smół 1.047 

190114 Odpady z termicznego 
przekształcana odpadów 

372 

200129 Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 

3.240 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

• Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) - Różan nad Narwią ok. 90 km od 
Warszawy 

•  Powierzchnia 3,045 ha.  

• Funkcjonuje od 1961 roku 

• Według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej składowisko typu 
powierzchniowego.  

• Wody gruntowe znajdują się pod warstwą gliny o bardzo małej przepuszczalności i warstwą gleby o 
właściwościach sorpcyjnych na głębokości kilkunastu metrów  poniżej składowiska.  

Przekrój przez system hydrogeologiczny 

terenu Krajowego Składowiska Odpadów  

Promieniotwórczych w Różanie. 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

• Skład podłoża przeciwdziała skutecznie migracji odpadów, które mogłyby na skutek 
nieszczęśliwych wydarzeń przeniknąć do gleby i rozprzestrzeniać się dalej przez wody 
gruntowe.  

• Miejscem składowania odpadów są obiekty betonowe fortu, częściowo pokryte ziemią 
(obiekty 1, 2, 3 i 3a) oraz fragment fosy zachodniej (obiekt nr 8).  

Rozmieszczenie obiektów na terenie  

Krajowego Składowiska Odpadów  

Promieniotwórczych w Różanie 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Różan 

• Składowisko to przeznaczone jest do składowania krótkożyciowych odpadów nisko- i średnioaktywnych oraz do okresowego 
przechowywania odpadów długożyciowych.  
W KSOP mogą być składowane odpady wyłącznie w postaci stałej lub zestalonej, a ponadto muszą spełniać następujące 
wymagania jakościowe:  

– nie powinny wydalać produktów gazowych (wyjątek stanowią odpady zawierające izotopy rozpadające się do 
produktów gazowych, np. Ra-226), 

– nie powinny zawierać substancji wybuchowych, łatwopalnych lub wykazujących się powinowactwem chemicznym w 
stosunku do barier ochronnych, 

– nie powinny zawierać cieczy nie związanej powyżej 1% całkowitej masy odpadów, 

– ługowalność z produktów zestalania odpadów niskoaktywnych nie powinna być większa niż 10-2 g×cm-2×d-1, a dla 
średnioaktywnych 10-3 g×cm-2×d-1, 

– pojemniki z odpadami powinny być szczelnie zamknięte w sposób zabezpieczający przed wydostaniem się odpadów 
na zewnątrz. 

• Długożyciowe odpady alfapromieniotwórcze przechowywane są w komorach betonowych budowlach fortu. Grubość ścian i 
stropów w obiektach wynoszą 1,2 - 1,5m co zapewnia pełną osłonność biologiczną umieszczonych w nich odpadów. Odpady 
te, przed ostatecznym zamknięciem składowiska w Różanie, będą przeniesione do innego składowiska. Największą 
objętościowo grupę odpadów alfapromieniotwórczych stanowią wycofywane z eksploatacji czujki dymu ze źródłami Am-241, 
Pu-239 i Pu-238 oraz wycofane z użytkowania źródła radowe.  

 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

• Miejscem składowania odpadów krótkożyciowych nisko- i średnioaktywnych jest także 
fragment adaptowanej do tego celu suchej fosy. Dno i zbocza fosy pokryte są 20 cm warstwą 
betonu. Stałe i zestalone odpady w bębnach metalowych zabezpieczonych przed korozją 
umieszczane są w fosie warstwami. Następnie zalewane są betonem. Ostatnie, najwyżej 
znajdujące się odpady pokrywane są 40 cm warstwą betonu i zaimpregnowane mieszanką 
bitumiczną ograniczającą możliwości infiltracji wód opadowych do wnętrza tej konstrukcji 

Przekrój obiektu nr 8 (fosa zachodnia) 

 

Obecnie eksploatowany obiekt nr 8 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze krótkożyciowe nisko – i średnioaktywne 
składuje się w podziemnym betonowym obiekcie składającym się z 12 komór. Po 
wykorzystaniu poszczególnych komór są one wypełnione betonem w celu ograniczenia 
poziomu promieniowania na zewnątrz komór. Wlana zostaje również zaprawa 
cementowa, natomiast wlot komory zostaje odpowiednio uszczelniony i zamknięty.  

 

Obiekt nr 3A 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 
Skuteczność stosowanych zabezpieczeń (barier) jest systematycznie sprawdzana przez kontrolę:  

– narażenia radiologicznego pracowników na podstawie pomiarów indywidualnych, 

– radioaktywności podstawowych elementów środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba, roślinność), 

– poziomu promieniowania na terenie i otoczeniu składowiska. 

Dla zapewnienia maksymalnej obiektywności badań stanu radiologicznego środowiska, prowadzone są one przez jednostki 
niezależne od prowadzącego eksploatację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a mianowicie:  

– Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Instytutu Energii Atomowej,  

– Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,  

– Instytut Fizyki Jądrowej na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki  

– Dozór Jądrowy Państwowej Agencji Atomistyki,  

– Państwowy Instytut Geologiczny.  

• Zapewnia to pełną wiarygodność i wzajemną kontrolę wykonywanych pomiarów. Kontrola indywidualna narażenia 
pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów napromieniowania zewnętrznego oraz pomiarów skażeń 
wewnętrznych. Uzyskane wyniki wskazują, że u żadnej z kontrolowanych osób nie stwierdzono, aby skuteczne dawki 
obciążające przekroczyły 1% wartości granicznej (20 mSv/rok wynosi dawka graniczna dla osób narażonych zawodowo).  
Na podstawie pomiarów spektrometrycznych określających zawartość nuklidów gamma promieniotwórczych w ich 
organizmach można stwierdzić, że nie zarejestrowano przypadków przekroczenia zawartości radionuklidów 
pochodzenia naturalnego, które występują u wszystkich ludzi. Rejestruje się bardzo małe stężenia Cs-137 (obecność 
tego radionuklidu spowodowane jest awarią elektrowni w Czarnobylu i testami z bronią jądrową na świecie). Pomiary 
radioaktywności podstawowych elementów środowiska naturalnego w otoczeniu KSOP nie odbiegają od wartości 
występujących w środowisku naturalnym.  
Wartość mocy dawek promieniowania gamma w otoczeniu składowiska nie odbiegają od poziomów rejestrowanych na 
pozostałym obszarze Polski. Dla porównania na następnym slajdzie przedstawiono tabele wartości mocy dawek 
uzyskanych ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych 2007 i 2008 roku zlokalizowanych na terenie 
Polski.  

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

Wartości mocy dawek promieniowania 

gamma uzyskane ze stacji wczesnego 

wykrywania skażeń promieniotwórczych w 

2007r. 

Źródło: Biuletyn Działalność 

Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki oraz ocena stanu 

bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej w 

Polsce w 2006 roku  



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

• * PMS (Permanent Monitoring Station)- trzynaście stacji automatycznych należących do Państwowej Agencji Atomistyki i 
działających w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej i Państw Bałtyckich, które wykonują ciągłe pomiary:  
- mocy dawki promieniowania gamma oraz widma promieniowania gamma powodowanego skażeniami powietrza i 
powierzchni ziemi,  
- intensywności opadów atmosferycznych oraz temperatury otoczenia.  
* IMiGW- dziewięć stacji należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które wykonują:  
- ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma oraz widma promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta 
aerozoli atmosferycznych (7 stacji);  
- pomiar aktywności całkowitej beta w próbach tygodniowych opadu całkowitego oraz oznaczenie zawartości Cs-137 w 
próbach miesięcznych opadu.  

 

Wartości mocy dawek promieniowania gamma 

uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania 

skażeń promieniotwórczych w 2008r.  

  

  

Źródło: Biuletyn Działalność Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena 

stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej w Polsce w 2008 roku 

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

• W analogicznym okresie w otoczeniu KSOP w Różanie (2007 r.) moc dawki 
promieniowania gamma w powietrzu, uwzględniająca promieniowanie kosmiczne oraz 
ziemskie (pochodzące od radionuklidów zawartych w glebie) wahała się w granicach od 
83,7 nGy/h do 105,6 nGy/h przy średniej rocznej 94,4 nGy/h. Moc dawki 
promieniowania gamma powietrzu w 2008 roku w otoczeniu KSOP Różan wahała się w 
granicach 88 nGy/h do 112 nGy/h przy średniej rocznej 99 nGy/h. Wyniki pomiarów 
promieniowania gamma w Polsce oraz w otoczeniu KSOP w Różanie utrzymuje się od 
wielu lat na stałym poziomie. Przytoczone dane wykazują, że moce dawek w otoczeniu 
KSOP w Różanie są na porównywalnym poziomie, co na pozostałym obszarze w kraju.  
Zróżnicowane wartości mocy dawki (nawet dla tej samej miejscowości) wynikają z 
lokalnych warunków geologicznych decydujących o poziomie promieniowania 
ziemskiego.  
Nie stwierdzono również wśród społeczności miasta Różan żadnych ujemnych skutków 
zdrowotnych w wyniku eksploatacji składowiska. Na podstawie przeprowadzonych 
badań przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
wynika, że umieralność na choroby nowotworowe w gminie Różan należy do 
najniższych w Polsce.  



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 

Ilość przetworzonych odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do okresowego lub ostatecznego 
składowania wynoszą rocznie ok. 45 m3. Są to stałe, zestalone odpady o wadze ok. 70 ton, które zajmują 
objętość ok. 80 m3, z czego 35 m3 przypada na materiały wiążące – głównie beton. Zestalone odpady 
umieszczane są w metalowych hobokach lub bębnach o pojemności odpowiednio 0,05 i 0,2 m3 
zabezpieczonych dwustronnie warstwą cynku i transportowane są do jedynego w Polsce Krajowego 
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.  

 

 

Objętość odpadów 

promieniotwórczych przekazanych do 

składowania w latach 1961-2009.  

 



PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

Różan 



Zakład utylizacji odpadów w Koninie  

Spalanie odpadów 

Instalacja termicznego przekształcania odpadów specjalizuje się w spalaniu odpadów medycznych 
i weterynaryjnych. Proces technologiczny kontrolowany jest ciągłym monitoringiem emisji i, 
posiada skuteczne metody oczyszczania spalin i wykorzystuje odzysk ciepła powstający w 

procesie.  
 

 



Zakład utylizacji odpadów w Koninie  

Składowanie odpadów 

Niewątpliwym atutem zakładu jest kompleks trzech nowoczesnych składowisk odpadów 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zajmującą powierzchnię pod 8 ha  

• składowisko odpadów niebezpiecznych 

• składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne 

• składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – utylizacja wyrobów 
zawierających azbest o kodach: 

– 170601 (materiały izolacyjne zawierające azbest), 

– 170605 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest). 

 

 

 

 

 



Zakład utylizacji odpadów w Koninie  

Kwatera do rewitalizacji gruntu 

Kwatera wyposażona w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia rewitalizacji gruntów 
i ziemi skażonej produktami ropopochodnymi. Technologia bioremediacji oparta na 
stosowaniu preparatów odpowiednich dla danego rodzaju i stopnia skażenia, której 
celem jest rozkład związków ropopochodnych na nieszkodliwe związki.  

 

 



UTYLIZACJA ODPADÓW I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH 
W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

• Ministerstwo Obrony Narodowej zostało zobowiązane Uchwałą Rady Ministrów do utylizacji 
zbędnych  środków bojowych  w latach 2003-2014.   

• Zakłady Metalowe MESKO SA w Skarżysku-Kamiennej w okresie  swojego 80-letniego 
istnienia zajmowały bardzo ważne miejsce w systemie obronnym kraju. Wysoka jakość 
produkcji, fachowa kadra techniczna, zaplecze logistyczne oraz wieloletnia współpraca z 
firmami zagranicznymi jest gwarancją wykonania tak szczególnego zadania - utylizacji 
odpadów i zbędnych środków bojowych. 

• W ramach Umowy Offsetowej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Lockheed Martin 
Corporation, koncern NAMMO przekazał najnowocześniejsza sprawdzoną technologię 
bezpiecznej i ekologicznej utylizacji środków bojowych do MESKO, dzięki której powstała 
nowoczesna linia utylizacji środków bojowych. 

Zakład utylizacji zbędnych środków bojowych 



UTYLIZACJA ODPADÓW 
I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

LINIA DO UTYLIZACJI 

Przeznaczenie 

Linia służy do termicznej utylizacji: 

• - amunicji o kalibrach od 5,56 do 35 mm, 

• - zapalników, zapłonników, spłonek, granatów, 

• - materiałów pirotechniczych tj.TNT, heksogen, spłonek, pobudzaczy oraz prochów 
nitroglicerynowych i nitrocelulozowych bez konieczności ich demontażu. 

 

W skład linii wchodzą następujące urządzenia: 

• - piec do utylizacji detonacyjnej, 

• - piec do spalania, 

• - instalacja do oczyszczania i kontroli emisji gazów wraz z urządzeniami do sterowania i 
monitorowania, 

• - instalacje do oczyszczania gazów z rtęci i metali ciężkich oraz ciągłego monitorowania i rejestracji 

• ich zawartości. 

 

Proces technologiczny jest zautomatyzowany oczyszczanie gazów odlotowych odbywa się metodą tzw. 
“suchą” - nie powstają żadne ścieki. 



UTYLIZACJA ODPADÓW 
I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

Piec do utylizacji detonacyjnej 

Piec do spalania 

Podajnik taśmowy 

Stanowisko kontrolno-pomiarowe 



UTYLIZACJA ODPADÓW 
I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

Instalacja utylizacji spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
20.12.2005 r. Dz.U. nr 260, poz.2181 oraz Dyrektywy 2000/76/WE i gwarantuje 
następujące graniczne wielkości emisji: 

- węgiel organiczny 10 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- CO 50 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- pył 10 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- HCI 10 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- HF 1 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- SO2 50 mg/m3 (dzienny średni limit) 

- NO (obliczany jako NO ) 200 mg/m3 (ll%O2) (dzienny średni limit) x 2 

- PCDD, PCDF 0,1 mg/m3 (średni limit -podczas od 6 do 8 h.) 

- metale ciężkie (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 0,05 mg/m3 

(średni limit-podczas od 0,5 do 8 godzin) 

- Hg 0,05 mg/m3 (średni limit - podczas od 0,5 do 8 h.) 



UTYLIZACJA ODPADÓW 
I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

SYSTEM WYTAPIANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH METODĄ “SUCHĄ” 

Przeznaczenie 

• Instalacja przeznaczona jest do wytapiania TNT z pocisków o kal. od 57 do 152 mm. 

Opis 

• Proces prowadzony jest automatycznie w sposób bezpieczny i ekologiczny. 

• Główna zaleta metody “suchej” jest brak kontaktu wody z materiałami wybuchowymi co 
umożliwia bezpośrednie jego wykorzystanie do ponownej przeróbki lub sprzedaży. 

Amunicja przygotowana do wytapiania TNT Urządzenie do wytapiania materiałów wybuchowych 



UTYLIZACJA ODPADÓW 
I ZBEDNYCH SRODKÓW BOJOWYCH W ZAKŁADACH METALOWYCH MESKO SA 

PIŁA PODWODNA DO CIĘCIA RÓŻNYCH TYPÓW AMUNICJI 

Przeznaczenie 

Piła jest używana do ciecia różnych rodzajów amunicji takich jak: pociski od kal. 57 do 203 mm, 
miny, ładunki miotające i inne. 

Opis 

• Cięcie jest przeprowadzane w specjalnym bezpiecznym pomieszczeniu 

• Proces jest przeprowadzany automatycznie. 

Urządzenie do cięcia pod woda Proces cięcia 



Przykładowy „gracz” na rynku odpadów 
http://www.utylinia.pl/ 


