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1. Przedsiebiorstwa 
 
1.1. Przeglad 
 
Dwa najwieksze przedsiebiorstwa utylizacji odpadów w Europie to wciaz Sita (dzial odpadów firmy 
Suez) oraz Onyx (dzial odpadów firmy Veolia). Nastepne co do wielkosci to przedsiebiorstwo 
Remondis, utworzone po przejeciu dzialu odpadów firmy RWE przez Rethmann, oraz  FCC, które 
odlaczylo sie od Veolia.  Po wykupieniu Cleanaway Germany, piatym w kolejnosci jest Sulo Group. 
 
Tabela 1.  Najwieksze przedsiebiorstwa utylizacji odpadów w Europie, styczen 2006 
Przedsiebiorstwo Spólka matka i strona 

www 
Kraj  
poc
hod
zeni
a 

Kraje prowadzenia dzialalnosci  Liczba 
pracowni

ków 

Sprzedaz 
w mln € 

Sita Suez 
www.sitagroup.com 

FR Belgia, Czechy,  
Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Wegry, 
Irlandia, Wlochy, Luksemburg, Holandia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania 

45800 5500 

Onyx Veolia 
www.onyx-
environnement.com/ 

FR Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Wegry, 
Irlandia, Wlochy, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Slowacja, Slowenia, 
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka 
Brytania. 

71000 6200 

Remondis Remondis  
www.remondis.com  

DE Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, 
Grecja, Wegry, Wlochy, Luksemburg, 
Holandia, Polska, Portugalia, Slowacja, 
Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka 
Brytania  

17100 3300 

FCC FCC www.fcc.es  ES Francja, Portugalia, Hiszpania, Wielka 
Brytania 

55000 2090 

Sulo/Altvater Sulo  www.altvater-
umweltservice.de 

DE Austria, Estonia, Czechy, Niemcy, Polska,  
Szwajcaria, Wielka Brytania, Ukraina 

8000 1200 

Cleanaway Brambles 
www.cleanaway.com 

Aus
trali
a 

Wielka Brytania (Cleanaway Germany 
sprzedano na rzecz Sulo Group). 

9973 >1300 

Biffa Severn Trent 
www.biffa.co.Wielka 
Brytania/ 

UK Belgia, Wielka Brytania 5441 >1050 

Alba Alba www.alba-online.de  DE Bosnia, Niemcy, Polska 5000 >700 

Cespa Ferrovial 
http://www.cespa.es 

ES Portugalia, Hiszpania 33000 >685 

Van Gansewinkel ING/De Graekt 
www.vangansewinkel
.com/ 

NL Belgia, Czechy, Francja, Polska, 
Portugalia 

3500 >500 

CNIM CNIM www.cnim.com FR Czechy, Francja, Wlochy, Wielka Brytania 2764 554 

Befesa Abengoa 
http://www.befesa.es/  

ES Portugalia, Rosja, Hiszpania, Wielka 
Brytania, Ukraina 

1316 359 

AVR CVC (finance capital) 
www.avr.nl  

NL Belgia, Irlandia, Holandia 2500 522 

AGR munic KVR Ruhr 
www.agr.de  

DE Finlandia, Niemcy, Polska, Wielka 
Brytania 

2750 >400 

Ragn-Sells Ragn-Sells 
www.ragnsells.se  

SV Dania, Estonia, Norwegia, Polska, 
Szwecja 

2200 325 

Lassila & 
Tikanoja 

Lassila & Tikanoja 
www.lassila-
tikanoja.com/ 

FI Estonia, Finlandia, Rosja, totwa. 5409 337 

Shanks Shanks Group 
www.shanks.co.Wiel
ka Brytania 

UK Belgia, Holandia, Wielka Brytania 4131 >800 

ASA EdF (Francja) 100% 
www.asa-group.com   

AT Austria, Bosnia, Chorwacja, Czechy, 
Wegry, Polska, Slowacja 

2486 198 
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Saubermacher www.saubermacher.
at  

 Albania, Austria, Chorwacja, Czechy, 
Grecja, Wegry, Slowenia 

1209 128 

Becker   www.jakob-
becker.de/ 

DE Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, 
Wegry, Polska, Rumunia 

1800  

Urbaser Dragados www.urbaser.es   ES Francja, Portugalia, Hiszpania, Wielka 
Brytania 

30000 1050 

Groupe Nicollin www.groupenicollin.c
om/ 

FR Belgia, Francja, Portugalia 4600 230 

Lobbe www.lobbe.de  DE Austria, Belgia, Germany, Grecja, Polska, 
Portugalia, Slowacja, Hiszpania, 
Szwajcaria 

2,500  

Rumpold www.rumpold.at   AT Austria, Czechy, Chorwacja, Slowenia, 
Wegry. 

  

Essent Munic 26%, provinces 
74% 

NL Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, 
Holandia, Polska, Portugalia 

812 414 

Indaver Munic (54%) 
www.indaver.be 
 

B Belgia, Czechy, Irlandia, Wlochy, Litwa, 
Holandia, Polska, Portugalia, Slowenia, 
Szwajcaria 

824 211 

 
 
1.2. Zmiany wlasnosci 
W 5 przedsiebiorstwach utylizacji odpadów dzialajacych na arenie miedzynarodowej mialy miejsce 
znaczace zmiany w strukturze wlasnosci. Jedna z nich jest konsolidacja dwóch najwiekszych 
niemieckich przedsiebiorstw jak Remondis; druga i trzecia zmiana to przejecie kontroli przez 
hiszpanskie firmy nad hiszpanskimi operatorami odpadów Suez i Veolia; czwarta jest zmiana 
wlasciciela najwiekszego udzialu w Van Gansewinkel z panstwowego na prywatnego.  
 
1.2.1. Remondis (Rethmann) 
Przedsiebiorstwo Remondis powstalo w styczniu 2005 roku, gdy Rethmann AG przejelo dzial 
utylizacji odpadów firmy RWE. Remondis jest duza, prywatna niemiecka korporacja 
miedzynarodowa, zajmujaca sie utylizacja i logistyka odpadów. Dziala w Austrii,  Belgii, Czechach, 
Francji, Niemczech, Wegrzech, Holandii, Polsce, Slowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii jak równiez 
w Chinach, Japonii, Tajwanie i Australii. Firma utrzymuje, iz jest liderem na rynku utylizacji 
odpadów w Polsce. Prowadzi operacje dotyczace gospodarki woda z kilkoma spólkami publiczno-
prywatnymi w Niemczech . 
 
W 2004 przedsiebiorstwo zgodzilo sie przejac 70% firmy RWE Umwelt, jednostki zaleznej RWE, 
zajmujacej sie utylizacja odpadów. Stad Remondis jest trzecim co do wielkosci miedzynarodowym 
przedsiebiorstwem utylizacji odpadów w Europe, po Veolia-Onyx i Suez-Sita.  
 
Z powodów antymonopolowych czesc RWE Umwelt, stanowiaca 30% obrotu dzialu 
srodowiskowego oraz 50% rynku zbiórki odpadów, pozostanie poczatkowo pod kontrola RWE. 
Oznacza to, ze na poczatku 50% krajowych umów na utylizacje odpadów RWE Umwelt pozostanie 
pod kontrola RWE, lecz RWE bedzie dazyc do ich sprzedazy w przeciagu trzech nastepnych lat.  
9 czerwca 2005 roku gazeta Financial Times podala, ze RWE bylo bliskie sprzedazy tego udzialu: 
wsród oferentów pojawili sie Sulo, Cleanaway oraz konsorcjum niemieckich przedsiebiorstw 
komunalnych. 
 
Liczba zatrudnionych w firmie po fuzji wynosila 22,000 pracowników a wartosc sprzedazy 2.5 mld 
€. Rethmann utrzymywal, iz fuzja pozostanie bez wplywu na wiekszosc stanowisk pracy, 
czesciowo z powodu tego, iz RWE Umwelt wczesniej poddane zostalo intensywnej 
restrukturyzacji.  W styczniu 2006 roku Remondis podalo swój wybnik sprzedazy za rok 2005, 
który wyniósl  3.3 mld € przy lacznej liczbie zatrudnionych równej 17100. 
 
1.2.2. FCC (Fomento de Construcciones y Contrata SA)  
FCC jest hiszpanskim przedsiebiorstwem notowanym na gieldzie. Przedsiebiorstwo to bylo 
posrednio kontrolowane przez Veolia poprzez firme holdingowa do lipca 2004 roku, gdy Veolia 
oglosila podpisanie umowy na sprzedaz 49% swoich udzialów w firmie kontrolujacej grupie 
kontrolowanej przez prezes hiszpanskiej grupy budowlanej, pani Esther Koplowitz, za kwote 916 
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milionów € (1.1 mld $). Ta transakcja polozyla kres staraniom konkurencyjnej hiszpanskiej firmy 
budowlanej Acciona SA, majacym na celu przejecie kontroli nad FCC, manewr, któremu 
przeciwstawiala sie córka zalozyciela FCC, miliarderka Koplowitz. W ubieglym roku Acciona wciaz 
posiadala 15% udzialów FCC. FCC celowo poszerza swa dzialalnosc o uslugi, wlaczajac wode i 
odpady, które stanowily 37% jej dochodów w 2004 roku w porównaniu z 30% w roku 
wczesniejszym: 1088 mln € pochodzilo z utylizacji odpadów oraz utrzymania terenu. 
 
Powyzsza transakcja zmniejszyla udzial Veolia na rynku europejskim; niemniej jednak firma ta 
wciaz jest partnerem w stosunku udzialów 50-50% firmy Proactiva, jej miedzynarodowym joint 
venture z FCC, który posiada kontrakty w Ameryce Lacinskiej. 
 
1.2.3. CESPA  (obecnie wlasnosc Ferrovial) 
Firma CESPA byla wczesniej wlasnoscia Suez i Aguas de Barcelona, kontrolowanej z kolei przez 
Suez poprzez firme holdingowa.  W 2003 roku CESPA zostala sprzedana firmie Ferrovial, duzej 
hiszpanskiej firmie budowlanej. Ferrovial zdecydowala poszerzyc swa dzialalnosc o uslugi 
publiczne i zakupila firme Amey, jedna z najwiekszych firm zajmujacych sie gospodarka obiektami i 
infrastruktura w  Wielkiej Brytanii. Sprzedaz CESPA w 2004 roku wyniosla 701mln €. 
 
1.2.4. Van Gansewinkel 
Essent, holenderskie miejskie przedsiebiorstwo komunalne posiadalo wczesniej 45% udzialów Van 
Gansewinkel, które prowadzi dzialalnosc w Holandii, Belgii, Francji, Portugalii, Czechach i Polsce. 
W styczniu 2005 udzial ten zostal wykupiony przez holenderska grupe finansowa ING oraz firme 
De Raekt zajmujaca sie kapitalem inwestycyjnym, za nieujawniona kwote. De Raekt dzialal w 
imieniu prywatnego wlasciciela, Van Gansewinkel, który obecnie posiada 80% udzialów w firmie, 
posrednio lub bezposrednio.    
 

1.2.5. Cleanaway Germany 
W pazdzierniku 2005 Cleanaway Germany zostalo wykupione przez Sulo Group. Transakcja 
objela dzialalnosc Cleanaway w Austrii, Szwajcarii, Szwecji oraz krajach nadbaltyckich. Firma Sulo 
Group posiada równiez przedsiebiorstwo utylizacji odpadów, Altvater.  Sulo utrzymuje, ze “Nowe 
przedsiebiorstwo stanie sie drugim co do wielkosci przedsiebiorstwem utylizujacym smieci w 
Niemczech i piatym co do wielkosci w Europie o rocznych obrotach siegajacych okolo1.2 miliarda 
euro, z liczba zatrudnionych siegajaca 8,000”. 
 
1.2.6. AVR 
W grudniu 2005 konsorcjum prywatnych inwestorów, a mianowicie CVC Capital Partners (CVC), 
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) oraz Oranje-Nassau Groep B.V. (ONG) doszly do 
porozumienia w sprawie wykupu wszystkich udzialów w AVR od miasta Rotterdam.  Sprzedaz ma 
zostac sfinalizowana w marcu 2006. CVC oglosilo, iz planuje realizowac polityke aktywnego 
wzrostu zarówno poprzez nowe kontrakty jak i poprzez przejecia, szczególnie w  Beneluksie oraz 
w krajach sasiednich, wlaczajac uslugi z zakresu utylizacji odpadów, uslugi energetyczne, 
srodowiskowe oraz przemyslowe.  
 
1.3. Ograniczenie zysku 
Firmy macierzyste Cleanaway i Onyx oznajmily, ze ich dochodowosc jest zbyt niska i wymaga 
zwiekszenia. Próby zwiekszenia stopy zwrotu moga miec wplyw na pracowników i standard pracy.  
 
1.3.1. Cleanaway  
W pazdzierniku 2005 Cleanaway Germany zostalo sprzedane przedsiebiorstwu Sulo Group. 
Pozostala czesc Cleanaway pozostaje spólka zalezna Australijskiej grupy Brambles, jednakze 
Brambles rzekomo rozwaza sprzedaz Cleanaway, które “przynioslo niedopuszczalnie niski zwrot z 
zaangazowanego kapitalu w wysokosci 10.4%, w pierwszej polowie do grudnia. Wynik ten byl 
znacznie ponizej wartosci docelowej 15%.”  
 
Cleanaway doswiadczyl ograniczenia zysku w Niemczech w wyniku przeprowadzania przetargów 
na recykling; zamknieto biuro w Londynie zwalniajac 20 pracowników i delegujac zadania do biura 



Przedsiebiorstwa utylizacji odpadów w Europie 
 

07/04/2006  Strona 6 z 18 

w Brukselii; ostatnio Cleanaway odnotowal wiele problemów w realizacji kontraktów w Wielkiej 
Brytanii; na Litwie, w marcu 2005, zwolniono 4 starszych menedzerów; w grudniu 2004 sprzedano 
50% udzialów przedsiebiorstwa o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego w Keila (Estonia) 
firmie Ragn-Sells; Cleanaway zostal równiez oskarzony o ‘manipulowanie ksiegowoscia’ oraz o 
zawyzanie cen za swe uslugi utylizacji odpadów (poprzez PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne) 
w Tallinie (Estonia) . 
 
1.3.2. Veolia-Onyx 
Prezentacja firmy Veolia glównie skupia sie na jej docelowym zysku, zdefiniowanym jako stopa 
zwrotu zaangazowanego kapitalu (ROCE). Operacje firmy podzielono na cztery grupy: Francja, 
opisywana jako ‘przedsieiorstwo dojrzalee’, ze wspólczynnikiem ROCE na poziomie 11%;  
Srodkowa i Wschodnia Europa, Wielka Brytania oraz Azja ze wspólczynnikiem ROCE na poziomie 
7% z tendencja wzrostowa; Europa Zachodnia ze wspólczynnikiem ROCE na poziomie 5%; oraz 
USA, z nieokreslonym lecz raczej niskim wspólczynnikiem ROCE.  W zakresie uslug, Veolia 
podaje, iz utylizacja odpadów miala wspólczynnik ROCE na poziomie 6.1% w 2002 lecz pragnie 
podniesc go – podobnie jak w innych dzialach – do ponad 10% do roku 2009.   
 

Wykres A. Veolia: docelowy zysk 

 
 
ROCE and capital employed – ROCE i zaangazowany kapital 
2009 forecast – prognoza na 2009 
Water – woda 
Waste – odpady 
Energy services – uslugi energetyczne 
Transport – transport 
FCC – FCC 
 
1.4. Udzial wlasnosci panstwowej i prywatnej 
 
Laczny udzial prywatnych dostawców rynku rózni sie w calej Europie. W wiekszosci krajów sektor 
publiczny wciaz dominuje w zbiórce odpadów lecz w wielu krajach uslugi utylizacji sa w duzej 
mierze sprywatyzowane. 
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Percentage of MSW market outsourced to private contractors – udzial procentowy rynku MSW (stalych 
odpadów komunalnych) zlecanych prywatnym wykonawcom 
Collection –Zbiórka  
Treatment – Utylizacja  
Spain – Hiszpania  
Germany – Niemcy 
UK – Wielka Brytania  
France – Francja 
Nethrelands – Holandia  
Itay – Wlochy 
Sweden – Szwecja 
Finland - Finlandia
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2. Problemy sektorowe 
 
2.1. Wynagrodzenie i zlecanie uslug na zewnatrz  
Firma Sita byla zaangazowana w spór na temat wynagrodzenia w Sita Ost, co zostalo potepione 
przez europejska rade zakladowa w Suez, wywierajaca naciski na zarzad w celu znalezienia 
rozwiazania: “Powiekszenie nie stanowi usprawiedliwienia dla obnizenia plac i naruszania 
postanowien porozumien grupowych” (wrzesien 2004).  
 
Niemniej jednak pod presja przetargów opartych na silnej rywalizacji, pracownicy Ost wyrazili 
zgode na negocjowanie stawek placowych ponizej stawek w krajowym porozumieniu, aby 
zapobiec zwolnieniom. W Niemczech czynione sa zbiorowe wysilki w celu redukcji plac, lecz 
zwiazki zawodowe maja nadzieje na utrzymanie porozumienia krajowego; w wyniku ciecia kosztów 
od 2000 roku w Niemczech stracilo prace 10.000 osób. W innych krajach równiez odczuwa sie 
naciski majace na celu obnizenie plac i zmniejszenie zatrudnienia z powodu wprowadzenia 
przetargów. 
 
Przedsiebiorstwa uskarzaja sie równiez na presje konkurencji. Rethmann (obecnie Remondis) 
ubolewa nad ograniczeniem zysków w wyniku ostrej rywalizacji podczas przetargu na kontrakty 
utylizacji odpadów ze strony niemieckiej firmy Duales System Deutschland AG (DSD), zajmujacej 
sie recyklingiem opakowan. Skargi firmy Rethmann odzwierciedlaja krytyke obowiazkowych 
przetargów: grozba likwidacji, pogorszenie jakosci. Wszystkie duze firmy, wlaczajac Remondis, a 
w szczególnosci przedsiebiorstwa komunalne musialy pogodzic sie ze znacznymi stratami. 
(Rethmann Aktuell 3-2004). 
 
W Wielkiej Brytanii w wiele kontraktów obecnie zaangazowane sa prywatne inicjatywy finansowe. 
Niektóre z tych kontraktów wymagaja zakupu miejskiego przedsiebiorstwa utylizacji odpadów, tak 
jak np. w Cumbrii, inne zas polegaja na budowie oczyszczalni lub pieców do spalania, jak w 
Bedfordshire lub Kornwalii. Juz teraz mozna zauwazyc tendencje wycofywania sie firm z 
przetargów i koncentrowanie sie na bardziej oplacalnych kontraktach. 
 
2.2. Dyrektywy dotyczace zamówien publicznych i konkurencji: wewnetrzne oraz 

PPP 
Niedawne decyzje Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci na temat zamówien publicznych 
niosa ze soba powazne konsekwencje dla przedsiebiorstw utylizacji odpadów bedacych 
przedsiewzieciami partycypacyjnymi wladz miejskich oraz prywatnych firm. Z decyzji sadu w 
sprawie miasta Halle wynika, iz nawet jesli prywatna firma ma nieznaczny pakiet akcji, calosc nie 
moze byc traktowana jako transakcja wewnetrzna i musi byc rozstrzygnieta na drodze przetargu 
zgodnie z unijnymi procedurami przetargów na zamówienia publiczne. Decyzja ta oznacza, iz  
zadne przedsiewziecie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie moze byc traktowane jako 
wewnetrzne przedsiebiorstwo, w przeciwienstwie do istniejacych w wielu przypadkach praktyk. 
 
Powyzsza sprawa dotyczyla decyzji niemieckiego miasta Halle, które przyznalo kontrakt na 
utylizacje odpadów firmie RPL Lochau, w której posiadalo wiekszosciowe udzialy. Miasto Halle 
zwrócilo sie do RPL Lochau z prosba o opracowanie planu budowy jednostki termalnej utylizacji i 
odzysku odpadów bez uprzedniego ogloszenia przetargu i podjelo decyzje o podjeciu negocjacji 
kontraktu na utylizacje odpadów z ta firma, równiez bez oglaszania przetargu. Konkurencyjna firma 
zainteresowana kontraktem, TREA Leuna, podwazyla decyzje wladz miasta. 
 
Inne niemieckie PPP zajmujace sie utylizacja odpadów równiez spotkaly sie ze sprzeciwem z tego 
samego powodu. Miasto Koblenz równiez stworzylo spólke partnerska lecz obecnie zlecilo 
wykonanie prac firmie Cleanaway.  
Przeciwko panstwu niemieckiemu toczy sie obecnie sprawa o zaniechanie odwolania nielegalnego 
przyznania kontraktów na zbiór scieków w Bockhorn oraz na utylizacje odpadów w Braunschweig, 
miastach Dolnej Saksonii. Komisja Europejska bada równiez sprawe przeciwko miastu Kolonia, 
które w maju 1992 przyznalo 33-letni kontrakt na utylizacje odpadów firmie Abfallentsorgungs-und 
Verwertungsgesellschaft Koln mbH (AVG), jednostce bedacej w 25% wlasnoscia prywatnej firmy. 
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Niemcy argumentowaly, iz kontrakt przyznany AVG nie podlegal przepisom wspólnotowym jako, 
ze miasto Kolonia, z 75 % udzialem w AVG, sprawowalo taki poziom kontroli nad firma AVG, który 
pozwalal sadzic, iz byla to jednostka wewnetrzna. Niemniej jednak Komisja uwaza, ze  warunki 
wymagane przez prawo precedensowe Europejskiego Trybunalu do zwolnienia z przestrzegania 
europejskich zasad zamówien publicznych nie zostaly spelnione, gdyz kontrola nad AVG nie jest 
równorzedna z kontrola miasta Kolonia nad jej wlasnymi wydzialami. We Wroclawiu miasto 
zastapilo swoje przedsiebiorstwo uslug komunalnych kilkoma prywatnymi wykonawcami.  
 
Rethmann (obecnie Remondis) równiez utrzymywalo, iz oczekuje od europejskiego prawa 
liberalizacji sektora: “Jestem pewien, ze ogólnoeuropejska liberalizacja obejmie równiez utylizacje 
odpadów komunalnych……..dyrektywa winna zawierac takze ogólna definicje terminu “recykling”. 
Jednakze rózne panstwa czlonkowskie maja rózne opinie na temat zdefiniowania tegoz terminu.  
Pomimo tego, Parlament oraz komisje, przy wsparciu komisji ekspertów reprezentujacych rózne 
grupy interesów, próbuja odnalezc wspólne rozwiazanie.” 
 
2.3. Opakowania 
Bulgaria udzielila koncesji czterem spóldzielniom non-profit na zbiórke oraz recykling plastikowych, 
szklanych oraz papierowych opakowan w Bulgarii (luty 2005). Zgodnie z nowa dyrektywa UE, która 
weszla w zycie w lutym, handlowcy oraz producenci towarów pakowanych musza zbierac, 
transportowac oraz utylizowac opakowania. Przedsiebiorstwa w Bulgarii moga zorganizowac 
zbiórke, transport oraz recykling zuzytego opakowania samodzielnie lub poprzez koncesjonowana 
spóldzielnie. 
 
2.4. Wplyw na energie 
Dyrektywy europejskie maja obecnie silny wplyw na zarówno rynek uslug elektrycznych jak i 
utylizacji odpadów w Wielkiej Brytanii. Brytyjski Instytut Inzynierów Ladowych (ICE) oraz 
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (RPA) wydaly wspólny raport wykazujacy ogromny potencjal 
zwiekszenia uzyskiwania energii z odpadów. Raport ten, zatytulowany ‘Kwantyfikacja potencjalnej 
energii z odpadów w Wielkiej Brytanii’ podaje, iz istnieje szansa na to, by z pewnych rodzajów 
odpadów wytworzyc do 17% energii elektrycznej wytwarzanej w Wielkiej Brytanii do roku 2020. W 
samym roku 2003 prawie 30 milionów ton odpadów z gospodarstw domowych zostalo 
wywiezionych na wysypiska smieci. Wedlug raportu ponad polowa tych odpadów moglaby 
wytworzyc wystarczajaca ilosc energii, by oswietlic 2 miliony gospodarstw domowych kazdego 
roku. Zdecydowana wiekszosc tego typu odpadów jest uznawana w UE jako potencjalne zródlo 
odnawialnej energii. 
 
2.5. Problemy z utylizacja odpadów w nowych krajach czlonkowskich 
Niedawny raport na cele projektu LOGON (http://www.ceec-logon.net/reports/studies2004.htm -  
pod przewodnictwem stowarzyszenia samorzadów terytorialnych Austrii) wyszczególnia problemy 
w nowych krajach czlonkowskich. W skrócie: 
 
1. Problem ZARZADZANIA – Najbardziej uderzajacym problemem jest brak komunikacji. 

Wladze lokalne rzadko komunikuja sie ze soba, cechuja sie slaba wewnetrzna koordynacja 
pomiedzy wydzialami i posiadaja niewystarczajacy system konsultacji z grupami osób 
zainteresowanych. Problem ten, jesli nie zostanie przeanalizowany powaznie, oslabi wysilki 
na rzecz wprowadzenia ustawodawstwa dotyczacego srodowiska.  

2.  Problem FINANSOWY – Wydajna utylizacja odpadów wiaze sie z pewnym kosztem, który 
obecnie przerasta wiekszosc samorzadów w krajach Srodkowej i Wschodniej Europy. 
Postanowienia zawarte w ustawodawstwie dotyczacym odpadów (w szczególnosci na temat 
podatków i oplat) niewystarczajaco pokrywaja koszta dostawy wysokiej jakosci uslug 
utylizacji odpadów. Co wiecej, pomimo naplywu pomocy i inwestycji zagranicznych, glównie z 
Unii Europejskiej, duza czesc tych pieniedzy pozostaje na poziomie centralnym. W rezultacie 
zbyt malo pieniedzy dociera na poziom lokalny, gdzie sa najbardziej potrzebne.  

3.  Problem MOZLIWOSCI – Zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym istnieje znaczacy 
brak srodków. To przeklada sie na brak personelu dla zapewnienia zastosowania przepisów, 
brak fachowej wiedzy oraz brak mozliwosci wymiany dobrych praktyk. Nalezy poczynic 
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wieksze wysilki w celu zwiekszania zdolnosci poprzesz wzmocnienie sieci wsparcia w krajach 
Srodkowej i Wschodniej Europy.  

 
2.6. Naruszenia i zaleglosci 
Zarówno Hiszpania jak i Irlandia zostaly uznane winnymi zlamania dyrektywy ramowej 75/442/EEC 
na temat utylizacji odpadów z poprawkami dyrektywy 91/156/EEC)  poprzez przyzwolenie na 
nielegalne skladowanie odpadów. Grecja otrzymala kolejne powiadomienie o braku usuniecia 
nielegalnego wysypiska na Krecie. W 2001 sad nalozyl na Grecje grzywne w wysokosci 20,000 
EURO na dzien, dotyczaca tego samego wysypiska. Zanim Grecja dostosowala sie do decyzji 
sadu 2 1/2 roku pózniej zaplacila ponad 18 milionów EURO grzywny. (Raport Europejski, 13, 16 
kwietnia 2005) 
 
Wielka Brytanie przylapano na próbie nielegalnego wywozu skazonych odpadów z gospodarstw 
domowych do Chin. Holenderscy urzednicy, którzy przechwycili ladunek w Roterdamie twierdza, iz 
przedsiebiorstwa utylizujace odpady w Europie dzialaja w zmowie, by uniknac placenia rosnacych 
oplat za skladowanie i recykling odpadów. (Guardian 7/4/2005) 
 
Wielka Brytania ma równiez 4-letnie zaleglosci we wdrozeniu Dyrektywy w sprawie skladowania 
odpadów. Obecnie kraj ten wprowadzil program handlu limitami w celu wdrozenia jej.  
 
Zastosowanie sie krajów czlonkowskich UE w zakresie unijnego ustawodawstwa dotyczacego 
srodowiska: Hiszpania pojawila sie na koncu listy z 25 przypadkami naruszen lub przypadkami 
niezastosowania, wybiórczego zastosowania badz niewlasciwego zastosowania dyrektyw unijnych. 
Najgorzej wypadla Francja z 38 przypadkami naruszen. 
 
2.6.1. Korupcja 
Firma Sita zostala oskarzona o korupcje w sprawie pewnego kontraktu kilka lat temu w Belgii. W 
Niemczach i Portugalii równiez mialy miejsce skandale korupcyjne zwiazane z prywatyzacja  
kontraktów na utylizacje odpadów.  
 
 
3. Zatrudnienie 
Ostatnie dyskusje na temat zatrudnienia w sektorze skupialy sie na nowych krajach czlonkowskich. 
Na konferencji w Pradze w 2004 roku trzy prezentacje dotyczyly tego zagadnienia. 
 
• prezentacja KE na temat skutków spoleczno-ekonomicznych w nowych krajach 

czlonkowskich wspomniala “Wsparcie dla zatrudnienia w eko-przemyslach (kilkaset tysiecy 
miejsc pracy w utylizacji odpadów)” ( prezentacja Otto Linhera, Komisja Europejska DG ds. 
Srodowiska DGENV A.2  02/04/04 na temat Poszerzenia i Polityki UE na temat utylizacji 
odpadów: Korzysci zastosowania Rozdzialu 22 Acquis) 

• prezentacja badaczy ze Wspólnotowego Centrum Badawczego KE dotyczace perspektyw 
dla sektora, przedstawiajace bardziej szczególowe szacunki (Ewolucja wytwarzania i 
utylizacji odpadów w krajach przystepujacych do UE Zheng Luo, Peter Eder Instytut 
Perspektywistycznych Studiów Technologicznych (IPTS) Sewilla, Hiszpania  
http://ipts.jrc.cec.eu.int  oraz  http://www.jrc.cec.eu.int). Prezentacja ta podaje « Szacunek 
bezposredniego zatrudnienia: 50,000 do 80,000 stanowisk pracy, okolo 70% w mieszanej 
zbiórce i 16% na wysypiskach. Niska w recyklingu i zbiórce odpadów segregowanych (w 
porównaniu z europejska pietnastka).” Przedstawiono tez nastepujacy slajd, ukazujacy 2 
prognozy, obie przewidujace duzy wzrost zatrudnienia w sektorze utylizacji odpadów w latach 
2000 i 2020. 
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Tabela 1.  Prognoza Wspólnotowego Centrum Badawczego zatrudnienia w sektorze recyklingu 
odpadów w nowych krajach czlonkowskich 

 
Table 24: Employment assessment of BAU and ET scenarios – Szacunkowe zatrudnienie wedlug 
BAU i ET  
 
Activity – dzialalnosc 
Number of jobs in 2000 – Liczba miejsc pracy w 2000 
Number of jobs w 2020 – Liczba miejsc pracy w 2020 wg BAU 
Numner of jobs in 2020 – Liczba miejsc pracy w 2020 wg ET 
Minimum - Minimum 
Maximum – Maksimum 
Mixed collection – Zbiórka odpadów mieszanych   
Separate collection-glass – Zbiórka odpadów segregowanych-szklo 
Separate collection-paper – Zbiórka odpadów segregowanych-papier 
Separate collection-organic – Zbiórka odpadów segregowanych-organicznych 
Compost plants – Zaklady nawozowe 
Recycling – Recykling 
Landfill – Skladowanie odpadów na wysypiskach 
Incineration – Spalanie 
Total - Suma 
  
Prezentacja badacza z Wroclawia przedstawia prognoze stworzenia miejsc pracy w Polsce, 
wedlug której do roku 2015 powstanie dodatkowe 1500 miejsc pracy. (Polska strategia utylizacji 
odpadów komunalnych a sytuacja w Europie, Ryszard Szpadt, Politechnika Wroclawska, 
‘Warsztaty na temat zintegrowanej utylizacji odpadami & oceny cyklu zyciowego’, Praga, 2004). 
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Annexe 1. Dalsze wykresy nt. struktury i zmian sektora 
 
Wykres B.  
Zródlo: Ewolucja wytwarzania i utylizacji odpadów w krajach przystepujacych do UE Zheng Luo, 
Peter Eder Instytut Perspektywistycznych Studiów Technologicznych (IPTS) Sewilla, Hiszpania 
http://ipts.jrc.cec.eu.int  oraz  http://www.jrc.cec.eu.int 
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Municipal waste - current situation
Waste collection
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Enlargement countries: 360kg/capita
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European Commission, Directorate General, Joint Research Centre – Komisja Europejska, Dyrektoriat 
Generalny, Wspólnotowe Centrum Badawcze  
Joint Research Centre – Wspólnotowe Centrum Badawcze 
Municipal waste-current situation – Odpady komunalne-biezaca sytuacja  
Waste collection – Zbiórka odpadów 
Slovenia – Slowenia 
Slovakia – Slowacja  
Romania – Rumunia 
Poland – Polska 
Malta – Malta 
Lithuania – Litwa 
Latvia - Lotwa  
Hungary – Wegry 
Estonia – Estonia 
Czech Republic – Czechy 
Cyprus – Cypr 
Bulgaria - Bulgaria  
Total: 38MT – Suma: 38 mln t 
Enlargement countries: 360kg/capita – Nowe kraje czlonkowskie: 360kg/os. 
EU: 505kg/capita – UE: 505kg/os.  
kg/capita – kg/os.  
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5JRC – Seville, 13.04.04

EU15

Municipal waste - current situation
Waste composition

Details
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European Commission, Directorate General, Joint Research Centre – Komisja Europejska, Dyrektoriat 
Generalny, Wspólnotowe Centrum Badawcze  
Joint Research Centre – Wspólnotowe Centrum Badawcze 
Municipal waste-current situation – Odpady komunalne-biezaca sytuacja 
Waste composition – Struktura odpadów 
Glass – Szklo 
Metals – Metale 
Plastics – Plastik 
Hazardous – Niebezpieczne 
Others – Inne 
Organic – Organiczne 
Paper/cardboard – Papier/tektura 
Details – Szczególy 
EU15 – UE15 
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3
4

JRC – Seville, 13.04.04

Municipal waste - current situation
Waste composition – AC12 details

0%

20%

40%

60%
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100%

Other 136 86 53 49 138 99 37 3 9 128 80 95 121

Hazardous 4 5 4 1 5 3 3 0 3 4 3 4

Plastics 35 82 49 40 25 21 23 5 1 49 40 22 40

Metals 9 16 37 13 16 9 6 2 1 14 18 9 28

Glass 21 8 49 9 25 24 23 1 8 26 22 25 20

Paper / cardboard 35 194 90 87 75 39 62 7 1 53 58 41 72

Organic 159 289 127 145 170 105 155 295 71 143 120 117

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI

 
 
European Commission, Directorate General, Joint Research Centre – Komisja Europejska, Dyrektoriat 
Generalny, Wspólnotowe Centrum Badawcze  
Joint Research Centre – Wspólnotowe Centrum Badawcze 
Municipal waste-current situation – Odpady komunalne-biezaca sytuacja  
Waste composition AC12 details – Struktura odpadów w 12 krajach przystepujacych do UE 
Glass – Szklo 
Metals – Metale 
Plastics – Plastik 
Hazardous – Niebezpieczne 
Others – Inne 
Organic – Organiczne 
Paper/cardboard – Papier/tektura 



Przedsiebiorstwa utylizacji odpadów w Europie 
Zalacznik 1 

 

07/04/2006  Strona 15 z 18 

Przewidywane skutki zmian legislacyjnych 

Tabela – Glówne oczekiwane zmiany w utylizacji stalych odpadów komunalnych 
 LEGENDA:    

Do 
zmniejszenia  Do zwiekszenia  Bez zmian 

Pr
ze

pl
yw

 
od

pa
dó

w
 

Wysypisko 

Spalanie z 
odzyskiem 
energii 

Spalanie bez 
odzysku energii Kompostowanie Recykling 

Su
m

a 

Rosnaca produkcja i PKB, 
nowe trendy konsumpcyjne 
prawdopodobnie zwieksza 

ilosc odpadów 
Dostepne sa fundusze 

przedakcesyjne i  
wspólnotowe na budowe 

wysypisk 

Stymulowane przez 
polityke ds. 

odnawialnych zródel 
energii, dyrektywy na 

temat spalania 
odpadów oraz 
skladowania 

odpadów, istnieje 
jednak walka o 

materialy z firmami 
zajmujacymi sie 
recyklingiem i 

kompostowaniem 

Spalanie z 
odzyskiem energii 

bedzie preferowane 
Niektóre z 

istniejacych 
zakladów beda 

zamkniete poniewaz 
dostosowywanie ich 

do wymogów jest 
nieoplacalne 

ekonomicznie) 

Odpady podlegajace 
biodegradacji 

niedopuszczane na 
wysypiska zwieksza 
zapotrzebowanie na 

kompostowanie 

Dyrektywa dotyczaca 
opakowan pobudzi 

recykling. Nowe cele 
nie zostaly jeszcze 

ustalone.  

O
rg

an
ic

zn
e 

Redukcja odpadów 
podlegajacych 

biodegradacji o 75% 
(2004), 50% (2007), 35% 

(2014) w stosunku do roku 
bazowego wg Dyrektywy 

na temat skladowania 
odpadów, Terminy dla 

nowych krajów 
czlonkowskich róznia sie. 

Walka o odpady z 
zakladami 

zajmujacymi sie 
kompostowaniem 

 

Odpady podlegajace 
biodegradacji 

niedopuszczane na 
wysypiska smieci 
zwieksza potrzebe 

kompostowania 

 

Pa
pi

er
/ 

te
kt

ur
a 

Osiagniecie docelowych 
wartosci w recyklingu 

zmniejszy ilosc odpadów 
skladowanych na 

wysypiskach  

Walka o odpady z 
zakladami 

zajmujacymi sie 
recyklingiem  

Walka o odpady z 
zakladami 

zajmujacymi sie 
recyklingiem!!!! 

 

Dyrektywa dotyczaca 
opakowan pobudzi 

recykling. Nowe cele 
nie zostaly jeszcze 

ustalone. 

Sz
kl

o 

Osiagniecie docelowych 
wartosci w recyklingu 

zmniejszy ilosc odpadów 
skladowanych na 

wysypiskach 

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów  

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów  

Dyrektywa dotyczaca 
opakowan pobudzi 

recykling. Nowe cele 
nie zostaly jeszcze 

ustalone. 

M
et

al
 

Osiagniecie docelowych 
wartosci w recyklingu 

zmniejszy ilosc odpadów 
skladowanych na 

wysypiskach 

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów  

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów 

Dyrektywa dotyczaca 
opakowan pobudzi 

recykling. Nowe cele 
nie zostaly jeszcze 

ustalone. 

Pl
as

tik
 

Osiagniecie docelowych 
wartosci w recyklingu 

zmniejszy ilosc odpadów 
skladowanych na 

wysypiskach 

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów 

Osiagniecie 
docelowych wartosci 

w recyklingu 
zmniejszy ilosc 

spalanych odpadów 

Dyrektywa dotyczaca 
opakowan pobudzi 

recykling. Nowe cele 
nie zostaly jeszcze 

ustalone. 

N
ie

be
zp

ie
cz

ne
 

Wiele niebezpiecznych 
odpadów jest zakazanych 

Dyrektywa na temat 
skladowania odpadów 

zakazane w spalaniu 
komunalnych 

odpadów stalych  

zakazane w spalaniu 
komunalnych 

odpadów stalych 

N
IE

M
O

ZL
IW

E
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Wykres D. Zintegrowana dzialalnosc, zródlo: Veolia Environnement 

 
 
The treatment of waste: An integrated value chain – Utylizacja odpadów: zintegrowany lancuch  
Collection and services – Zbiórka i uslugi 
Municipal – Komunalne 
Local services – Uslugi lokalne 
Street cleaning – Sprzatanie ulic  
Sewage cleaning – Oczyszczanie scieków 
Selective - Segregowane 
Traditional – Tradycyjne 
Recycled material – Material zutylizowany 
Municipal Recycling Facility – Miejski Zaklad Utylizacji 
Transfer Station – Centrum logistyczne 
Recycling Unit – Jednostka utylizacji 
Industrial – Przemyslowe 
On site services – Uslugi na miejscu 
Sorting – Segregacja  
Treatment – Utylizacja  
Non recyclable – Nie nadajacy sie do recyklingu 
Recyclable – Nadajacy sie do recyklingu 
Recycled material – Material zutylizowany 
Hazardous waste – Odpady niebezpieczne 
Conditioning identification – Identyfikacja  
Grouping platform – Platforma podzialu na grupy 
Recycling – Recykling 
Stabilization – Stabilizacja  
Landfilling – Skladowanie na wysypisku 
Treatment – Utylizacja  
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Incineration - Spalanie  
Physico-chemical - fizykochemiczna 
Recycled products -  Produkty zutylizowane 
Disposal and treatment – Wywóz i utylizacja  
Solid waste – Odpady stale  
Composting – Kompostowanie  
Agricultural fertilizer – Nawóz rolniczy 
Landfill - Wysypisko 
Energy – Energia  
Waste to energy – Odpady na produkcje energii  
Metal recovery – Odzysk metalu 
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Annexe 2. Ustawodawstwo UE dotyczace odpadów w skrócie 
 
Zródlo: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15002.htm  

 
OGÓLNE RAMY 

• Skladowanie odpadów  
• Dyrektywa ramowa na temat utylizacji odpadów  
• Strategia prewencji i recyklingu odpadów  
• Wdrozenie legislacji dotyczacej odpadów  
• Statystyka z zakresu utylizacji odpadów  
• Konkurencyjnosc firm zajmujacych sie recyklingiem  
• Nadzór i kontrola miedzygranicznych transportów odpadów  
• Zintegrowana prewencja i kontrola: Dyrektywa IPPC  

 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l11022.htm POSZCZEGÓLNE TYPY ODPADÓW  

• Opakowania i zuzyte opakowania  
• Utylizacja odpadów z przemyslów wydobywczych  
• Utylizacja PCB i PCT  
• Utylizajca zuzytych baterii i akumulatorów  
• Utylizacja odpadów z przeróbki ropy naftowej  
• Pojazdy zezlomowane  
• Usuwanie i wywóz nieuzywanych instalacji olejowych i gazowych  
• Zastosowanie osadów kanalizacyjnych w rolnictwie  
• Problemy srodowiskowe PCV  
• Wyrzucony sprzet elektryczny i elektroniczny  
• Dwutlenek tytanu  
o Wywóz  
o Nadzór i monitoring  
o Programy redukcji zanieczyszczen  

 
SPALANIE ODPADÓW 

• Spalanie odpadów  
• Spalanie odpadów niebezpiecznych   
• Zaklady spalania  
• Nowe zaklady spalania  

 
ODPADY NIEBEZPIECZNE 

• Kontrolowana utyliacja odpadów niebezpiecznych  
• Konwencja nt. miedzygranicznej kontroli przewozu odpadów niebezpiecznych w Bazylei  

 
ODPADY I SUBSTANCJE RADIOAKTYWNE 

• Przewóz odpadów radioaktywnych: nadzór i kontrola  
• Transport substancji radioaktywnych  
• Sytuacja w roku 1999 i prognozy utylizacji odpadów radioaktywnych  
• Utylizacja zuzytych paliw jadrowych i odpadów radioaktywnych 


