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Zakład Zagospodarowania Odpadów powstał z projektu „Modernizacja i rozbu
dowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów” z udziałem środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013.
Wartość inwestycyjna to kwota: 13 596 310,36 zł, w tym 7 640 199,93 zł to 
kwota dofinansowania.
Zakład Zagospodarowania Odpadów znajduje się w obrębie miasta Włodawy 
zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Łącznie 
zajmuję powierzchnię 5,1 ha na której znajdują się:
- sortownia
- komposter stacjonarny
- składowiska pryzm energetycznych
- zbiornik odcieków
- kwatera balastu prasowego
- kontener obsługi wagi i ochrony
W ramach projektu zostały utworzone nowe miejsca pracy. W chwili obecnej 
Zakład Zagospodarowania Odpadów zatrudnia ponad 20 osób, co pozwala osią
gać wysokie rezultaty pracy. Moc przerobowa zakładu odzysku i unieszkodliwia
nia odpadów to 25 Mg/dobę. Z czego 4,6 Mg/dobę poddawane jest segregacji. 
Aktualnie Zakład obsługuje około 30 tysięcy mieszkańców.

Hala sortownicza - widok od strony kwatery unieszkodliwiania odpadów - po prawej
stronie komposter stacjonarny
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Na początku 2004 roku miasto Włodawa zainicjowało powołanie Międzygmin
nego Związku Celowego. Celem miała być rozbudowa dotychczasowego skła
dowiska odpadów zlokalizowanego we Włodawie. Wówczas do zrzeszenia się 
Związku zaproszono dwanaście gmin sąsiadujących z miastem. We wrześniu 
2004 roku Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie został wpi
sany do Rejestru Związków Międzygminnych, w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Lubelskiego.
W 2005 roku opracowano dokumentację techniczną i podjęto starania o pozy
skanie środków zewnętrznych na zaplanowaną inwestycję. Skromność środ
ków własnych nie pozwoliły na rozpoczęcie przedsięwzięcia. W latach 2006 
-2010, z członkowstwa rezygnuje pięć gmin. Pozostałe gminy: Hanna, Hańsk, 
Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasto Włodawa, posta
nawiają zrealizować zamierzone cele. Zostaje zaktualizowana niezbędna doku
mentacja i w 2009 roku ze środków własnych zasilonych pożyczką z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, rozpoczęto budowę kwatery bala
stu wraz z instalacją odciekową i zbiornikiem.

Kwatera balastu prasowego

Zmiany w składzie członków Związku wymusiły wprowadzenia wielu waż
nych i czasochłonnych zmian do opracowania projektu budowy ZZO oraz ubie
ganie się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje
wództwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Pozytywna ocena kompletnej doku
mentacji i złożonego wniosku umożliwiła podpisanie umowy na realizację 
projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
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12 czerwca 2010 roku podpi
sana została umowa na reali
zację projektu. Najkorzyst
niejszą ofertę spośród dwóch 
firm biorących udział w prze
targu, przedstawiła firma 
„HANDBUD” z Włodawy. 
Zakończenie robót budowla
nych oraz instalacji wyposa
żenia i urządzeń zaplanowa
ne zostało na grudzień 2012
roku. Niestety z przyczyn 

Mury hali sortowniczej - listopad 2012  niezależnych od Związku
m.in. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także niedochowa
nie terminów przez wykonawcę realizującego współzależny element zakładu, 
termin ten uległ wydłużeniu.
Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie otrzymał pozwolenie użyt
kowania i rozpoczął działalność z początkiem czerwca 2013 roku. Końcowego 
odbioru inwestycj dokonano w maju 2014 roku, kiedy to przez innego wykonaw
cę, została ukończona druga część projektu, w której skład wchodził „Zintegro
wany system obsługi zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych we 
Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO”.
Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, nowo wybudowany Zakład Zago
spodarowania Odpadów uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. Inwestycja została również wpisana w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. Jest jednym z trzech 
instalacji regionalnych, planowanuch do utworzenia w Regionie Centralno 
-Wschodnim.

Konstrukcja stalowa hali 
sortowniczej - styczeń 2013
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Piorytetem Regionalnego Zakła
du Zagospodarowania Odpadów 
jest przetwarzanie i unieszkodli
wianie odpadów komunalnych 
dowożonych z terenu gmin nale
żących do Międzygminnego 
Związku Celowego. Status RIPOK 
umożliwił zagospodarowanie 
odpadów z sąsiednich gmin 
spoza Związku. Przetwarzanie 
odpadów odbywa się w technolo
gicznych sektorach:
- obróbki odpadów (sortowanie, sekcja biostabilizacji, sekcja kompostowania, 
sekcja dojrzewania kompostu, przerób odpadów budowlanych i wielkogabaryto
wych);
- składowania odpadów;
- zaplecza technicznego;
- infrastruktury technicznej.
Odpady komunalne przetwarzane w instalacjach ZZO we Włodawie są ewidencjo
nowane w zakresie ich ilości i rodzaju. Pojazdy dostarczające odpady wjeżdżają do 
Zakładu po dokonaniu rejestracji odpadów i zważeniu na wadze wjazdowej. 
Pojazdy wyjeżdżające z Zakładu ważone są na wadze wyjazdowej w celu ustalenia 
dokładnej masy netto odpadów oraz tary pojazdu. Przywożone odpady balastowe 
kierowane są do przystosowanego boksu, dalej transportem kołowym w zależno
ści od rodzaju do kontenerów lub dalszego przetworzenia.

Automatyczna myjnia kół oraz 
podwozi, samochodów opusz
czających teren ZZO

Budynek przyjęcia odpadów z podglądem moni
toringu oraz punktem wagowym
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Komposter stacjonarny -
trzykomorowy

Filtr biologiczny instalacji 
napowietrzania kompostu

Frakcja odpadów o wielkości do 80 
mm wydzielona w procesie mecha
nicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych kierowana jest do biolo
gicznego przetwarzania w procesie 
biostabilizacji. Celem procesu jest

Wnętrze kompostera zmniejszenie podatności odpadów na
rozkład biologiczny

Biostabilizacja odpadów odbywa się w dwóch etapach. Etap I - odpady znajdują się 
w trzech halach komposterowych, z wentylatorowniami o łącznej powierzchni 
zabudowy 4.516 m2 przez okres 21 dni. Etap II - zostają przetransportowane na 
plac dojrzewania kompostu o powierzchni 12 000m 2, gdzie złożony w pryzmach 
energetycznych leży przez okres około 9 tygodni.

Transport kompostu ładowarką 
teleskopową na pryzmy energetyczne
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System sterowania trzykomorowym kompo- 
sterem stacjonarnym
Frakcja odpadów powyżej 80 mm, 
zawierająca odpady o charakterze 
surowcowym, kierowana jest przenośni
kiem taśmowym do kabiny sortowni- 
czej. Zakłada się możliwość segregacji 
odpadów na kilka frakcji w zależności od 
faktycznego składu odpadów. Część 
mechanicznego przetwarzania odpadów 
wyposażona jest dodatkowo w separa
tory elektromagnetyczne, które oczysz
czają frakcję kierowaną do procesu 
biostabilizacji z metali żelaznych ferro
magnetycznych. Segregacja odpadów 
odbywa się na dwóch liniach sortowni- 
czych. W wyniku tego procesu następuje 
wysegregowanie surowców wtórnych 
(tworzywa sztuczne, papier, metale). 
Poszczególne frakcje kierowane są do 
kontenerów typu „BIG BAG" i dalej 
odstawione do prasy bądź boksów 
magazynowych. Wydzielone odpady 
niebezpieczne (baterie, lekarstwa, 
opakowania po środkach chemicznych 
itp.) umieszczane są w pojemnikach, 
dalej magazynowane w boksach na 
odpady niebezpieczne do czasu odbioru 
przez uprawnione firmy.

Podajnik wznoszący

Podajnik wznoszący do sita bębnowego 
frakcji mokrej
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Zintegrowany system zarządzania 
K abina sortow nicza procesem technologicznym sortowni

Rozdrabniacz komponentów do produkcji 
paliwa alternatywnego

Surowce wtórne po szczegółowej segregacji 
zostają sprasowane w prostopadłościenne na 
kostki. W takiej formie przewożone są łado
warką teleskopową do boksów na surowce 
wtórne i dalej trafiają do odbiorców.
Kompostowanie selektywnie zebranych odpa
dów zielonych prowadzone będzie w otwar
tych pryzmach na placu kompostowania 
odpadów biodegradowalnych.
W procesie przetwarzania odpadów w Zakła
dzie szczególny nacisk kładzie się na osiągnię
cie wysokiego poziomu ekologii. Instalacja 
zapewnia spełnienie wymagań najnowszej 
techniki i osiągnięcie wysokiego stopnia 
ochrony środowiska naturalnego. surowców wtórnych

Prasa kanałowa do
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Przejawia się to poprzez ochronę powietrza polegającą na wyposażeniu kwater 
składowiska w system aktywnego odgazowania z unieszkodliwianiem biogazu. 
Prowadzony jest stały monitoring składu i ilości powstającego biogazu. Zastoso
wano również zbiornik biofiltru przeznaczonego do oczyszczania powietrza 
poprocesowego zasysanego z hali biostabilizacji.
Środowisko wodne chronione jest poprzez bariery geologiczne wykonane na dnie 
i skarpach wewnętrznych kwater składowania w postaci przesłony geologicznej, 
grubości 0,50 m, z gruntów nieprzepuszczalnych oraz geomembrany. Zakład 
wyposażony jest w automatyczne urządzenie do wysokociśnieniowego mycia kół 
i podwozi, dzięki czemu nieczystości nie zostają wyniesione poza teren składowi
ska odpadów. Odcieki z kwater składowania odprowadzane są do zbiornika odcie
ków, którego stan techniczny jest poddawany jest regularnej kontroli. Dodatkowo 
prowadzony jest monitoring jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz 
odciekowych.

Myjnia automatyczna

Stawiając na efektywną gospodarkę 
energetyczną w Zakładzie stosowane są 
energooszczędne urządzenia o prawidło
wym doborze mocy, a instalacja solarna 
dostarcza ciepłą wodę do celów sanitar
no - bytowych.

Zbiornik Odcieków
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Związek przyjął na siebie odpowiedzialne zadanie wdrożenia na obszarze 
gmin członkowskich nowych zasad gospodarki odpadami uregulowanych zno
welizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obo
wiązuje od 1 lipca 2013 r. Jednak rola MZC nie kończy się na odbiorze odpa
dów od mieszkańców. Powodzenie selektywnej zbiórki odpadów wiąże się 
również z wysoką świadomością społeczeństwa. Od ubiegłego roku prowa
dzone są liczne spotkania z mieszkańcami gmin członkowskich. Kampania 
edukacyjno - informacyjna prowadzona jest również w szkołach i przedszko
lach. Chętnie korzystamy z zaproszeń na różnorodne spotkania o tematyce 
ekologicznej, biorąc w nich czynny udział, aby wpajać prawidłowe zachowa
nia w zakresie segregacji odpadów komunalnych szczególnie najmłodszym 
mieszkańcom.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY
z siedzibą we Włodawie

Udział w Pikniku Ekologicznym zorganizowanym 
w GP w Dubecznie

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe 
projektu edukacyjnego

„ Z EKOLOGIĄ NA TY"

realizowanego w Gimnazjum Publicznym im. Józefa Piłsudskiego 
w Dubecznie, za profesjonalizm i wzbogacenie naszej wiedzy 
nu temat środowisku naturalnego oraz kształtowanie postaw 

proekologicznych młodzieży.
Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

Dyrekcja i gronu pedagogiczne

Dubeczno, 13-06-2014 r.

Podziękowanie za czynny udział 
w Pikniku Ekologicznym

Międzygminny 
Zw iązek Celowj

al. J .  Piłsudskiego 41
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