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IV Spotkanie Forum
„Dobre praktyki w gospodarce odpadami”

26 maja 2011 roku



2011-05-30

2

Zakład Zagospodarowania Odpadów wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z ochroną 
środowiska przyrodniczego, ochroną zasobów naturalnych oraz potrzebom mieszkańców. 

Główne działania prowadzone przez ZZO:

Zarządzanie składowiskiem odpadów.
Bieżąca eksploatacja i końcowa rekultywacja składowiska.

Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i energii cieplnej wytwarzanej z biogazu.Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i energii cieplnej wytwarzanej z biogazu.
Prowadzenie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Odzysk , selekcjonowanie i sprzedaż odpadów.
Odbiór gromadzonych selektywnie odpadów. 

Zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
Zbieranie i odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji.
Prowadzenie punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych i obojętnych oraz 

odpadów wielkogabarytowych.odpadów wielkogabarytowych.
Przedsięwzięcia sprzyjające utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta.

Interwencyjne usuwanie skutków wypadków drogowych zgłoszonych przez Straż 
Miejską lub Policję. 

Interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń oraz padłych zwierząt z miejsc publicznych.
Prowadzenie edukacji ekologicznej.

Selektywna zbiórka odpadów Biodegradowalnych
Tymczasowa kompostownia została uruchomiona na składowisku w kwietniu 2008 r. W kompostowni
przetwarzane są odpady ulegające biodegradacji takie jak: trwa, liście, zrębki gałęzi, krzewów, odpadowa
masa roślinna. Odpady przeznaczone do odzysku poprzez kompostowanie po pozbawieniu zanieczyszczeń i
rozdrobnieniu układane są w pryzmy. Proces kompostowania trwa od 3 do 5 miesięcy. W tym czasie biomasa
jest poddawana obróbce poprzez napowietrzanie, przerzucanie, mieszanie, nawilżanie. Kompostownia
wyposażona jest w przerzucarkę pryzm kompostowych . W 2010 roku ZZO przyjęło 6873 Mg odpadów
biodegradowalnych.biodegradowalnych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje m.in. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje m.in. 
akcję „Poznańskie choinki wracają do środowiska”. Mieszkańcy 
Poznania mają możliwość oddać bezpłatnie świąteczne choinki w 
czasie zbiórki w Punktach Gromadzenia Odpadów 
Problemowych. Ponadto uruchomione są dodatkowe punkty w 
Centrum Miasta. 

W trakcie Akcji Choinka 2011 ZZO zebrało 12,98 Mg 
świątecznych drzewek.
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GRATOWÓZ
Uruchomienie Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów 
Problemowych tzw. GRATOWOZU, pozwoliło na 
bezpośrednie dotarcie do mieszkańców. Lokalizacje 
postojów GRATOWOZU Poznaniacy znaleźć mogą w 
harmonogramie na stronie internetowej
www.odpady.poznan.pl. Harmonogram jest także, co roku 
wydawany w formie ulotki edukacyjno-informacyjnej i wydawany w formie ulotki edukacyjno-informacyjnej i 
dostarczany jako „insert” w lokalnej prasie. 

Gratowóz nieodpłatnie odbiera odpady od mieszkańców w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Ze względu na rosnące zainteresowanie 
możliwością legalnego pozbycia się zawadzających możliwością legalnego pozbycia się zawadzających 
odpadów, zmuszeni byliśmy znaleźć nowe rozwiązania techniczne i 
logistyczne aby spełnić oczekiwania poznaniaków. 

W związku powyższym pod hasłem "GRATOWÓZ" kryją się tej chwili cztery samochody!
Dwa z nich przeznaczone są do zbiórki elektrośmieci. Pozostałe dwa służące do zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, wyposażone są specjalistyczne pojemniki gwarantujące bezpieczne dla środowiska oraz 
mieszkańców zbieranie transportowanie odpadów.

Gratowóz odbiera m.in.: 

• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
• baterie i akumulatory,
• lampy oświetleniowe fluoroscencyjne,
• odpady zawierające rtęć,• odpady zawierające rtęć,
• przeterminowane leki,
• opakowania po farbach i 

rozpuszczalnikach,
• resztki farb i rozpuszczalników,
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy i 

hydrauliczny w opakowaniach, 
• zużyte filtry olejowe ,itd

W 2010 roku Mobilny Punkt 
Gromadzenia Odpadów Problemowych 
zebrał  ponad 73 Mg odpadów.
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Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych
Na Gratowiskach odpady takie jak sprzęt RTV i AGD, baterie oraz akumulatory zbierane 

są od mieszkańców nieodpłatnie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów zorganizował system segregacji odpadów oraz
system zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych. Zwiększająca się selektywna
zbiórka odpadów, zmniejsza strumień odpadów trafiających na składowisko, pośredniozbiórka odpadów, zmniejsza strumień odpadów trafiających na składowisko, pośrednio
korzystnie wpływając na środowisko naturalne. Uruchomione trzy Punkty Gromadzenia
Odpadów Problemowych oraz Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów
Problemowych, stworzyły mieszkańcom możliwość przyjaznego dla środowiska
pozbycia się niektórych odpadów. Wszystkie przywożone odpady są ewidencjonowane
i przechowywane w kontenerach.

Na GRATOWISKO mieszkańcy mogą 
dostarczyć zebrane selektywnie odpady 
problemowe i niebezpieczne:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• baterie i akumulatory 200
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Zgodnie z zapisem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci, w

tym również świetlówki, uznawane są za odpady niebezpieczne, których nie wolno wyrzucać
do zwykłych pojemników i kontenerów na śmieci. Muszą być selektywnie zbierane, a następniedo zwykłych pojemników i kontenerów na śmieci. Muszą być selektywnie zbierane, a następnie
przetwarzane w specjalistycznych zakładach.

ZZO w ramach współpracy z Elektro Eko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego SA zbiera świetlówki.

W 2010r. zebraliśmy na terenie Miasta Poznania 851 kg świetlówek kompaktowych 
oraz 1544 kg świetlówek liniowych.

Na terenie miasta Poznania  istnieje 212 kieszeni na zużyte świetlówki, które znajdują się w 
altankach śmieciowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

ZZO posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadów wielkogabarytowych w zakresie przyjęcia
odpadów, demontażu w celu uzyskania jednorodnych materiałowo
frakcji, magazynowania pozyskanych frakcji oraz przekazania do
odzysku.odzysku.

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych na 
PGOP

W 2010 roku przyjęto na składowisko w Suchym Lesie 
1599 Mg odpadów wielkogabarytowych od firm, natomiast do 

Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych mieszkańcy oddali 
297 Mg tych odpadów. 
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W zakresie zbiorki zużytych baterii małogabarytowych, Zakład Zagospodarowania Odpadów podpisał umowę 
z Organizacją Odzysku REBA, stając się w ten sposób Operatorem systemu na terenie miasta Poznania 

Systemy zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii

z Organizacją Odzysku REBA, stając się w ten sposób Operatorem systemu na terenie miasta Poznania 
reprezentującym Organizację. Główną zasadą funkcjonowania Programu Szkolnego Reba jest wymiana 

zebranych baterii na punkty. Zgromadzone punkty można zamieniać na produkty zgodnie z ofertą 
umieszczoną w specjalnym katalogu produktów. W związku z dużym zainteresowaniem zbiórką zużytych 

baterii w pojemniki wyposażono również budynki użyteczności publicznej oraz placówki handlowe oferujące 
w sprzedaży nowe baterie. W 2010 r.  zebrano 13,005 Mg zużytych baterii. W chwili obecnej na terenie 

miasta Poznania Zakład Zagospodarowania Odpadów obsługuje 709 miejsc odbioru baterii oraz 273
poznańskich aptek . 

Zbiórka przeterminowanych leków z poznańskich 
aptek
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Głównym celem w działaniach proekologicznych jest zgodnie z 
„Polityką ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 
2016” podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa prowadzącą 
do : proekologicznych zachowań, pośrodowiskowych nawyków i pobudzenia 
odpowiedzialności za stan środowiska oraz organizowania akcji lokalnych 
służących  ochronie środowiska.

Akcje edukacyjne pomagają poszerzyć świadomość ekologiczną 
mieszkańców Poznania i Wielkopolski oraz przyczyniają się do 
przełamywania stereotypów dotyczących gospodarki odpadami. Dzięki 
staraniom ZZO znacznie wzrosło zainteresowanie Poznaniaków segregacją 
odpadów. Poprzez proekologiczną działalność Zakładu i funkcjonowanie 
GRATOWOZU i GRATOWISKA ułatwiono pozbywanie się odpadów 
niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Rezultaty naszych starań o podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów widoczne 
są w ilości oddawanych do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu odpadów, oraz 
zwiększającej się z roku na rok zbiórce baterii i przeterminowanych leków. 



2011-05-30

7

Najważniejszymi działaniami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
zakresie edukacji ekologicznej są:

•Stworzenie strony internetowej o tematyce edukacyjno- informacyjnej.

•Utworzenie na składowisku w Suchym Lesie ścieżki edukacyjnej Laboratorium  •Utworzenie na składowisku w Suchym Lesie ścieżki edukacyjnej Laboratorium  
Energii Odnawialnej.

•Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych  i 
składowisku oraz na imprezach edukacyjnych.

•Organizowanie Dni Otwartych na składowisku odpadów.

•Organizacja konkursów ekologicznych dla przedszkolaków i uczniów szkół.

•Informowanie mieszkańców o akcjach edukacyjnych w prasie i mediach.•Informowanie mieszkańców o akcjach edukacyjnych w prasie i mediach.

•Organizacja konferencji i happeningów ekologicznych.

•Udział w targach o tematyce edukacyjnej i ochrony środowiska.

•Wyprodukowanie trzech filmów edukacyjnych dla dzieci uczących segregacji oraz 
stworzenie sympatycznych maskotek.

•Wydawanie i rozprowadzanie ulotek, plakatów, kalendarzy i książeczek edukacyjno-
informacyjnych oraz gadgetów.

•Wydawanie corocznie kalendarzy edukacyjnych.

•Organizowanie zbiórek choinek.

•Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców 
Poznania.

•Organizacja zbiórek odpadów problemowych przez tzw. Gratowóz bezpośrednio od 
mieszkańców.

•Tworzenie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych w tzw. 
Gratowisk, umożliwiających Poznaniakom możliwość pozbycia się odpadów 
problemowych.

•Utworzenie systemu zbiórki zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw.

•Udział w konkursach ekologicznych.
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W 2003 roku powstała strona 

internetowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Zagospodarowania Odpadów 

www.odpady.poznan.pl.

Na stronie działa serwis animowany z 

„Felkiem Flaszką” i „Bratem 

PETem”, którzy są przewodnikami po 

nim. W ciekawy sposób wprowadzają 

oni nie tylko dzieci, ale również oni nie tylko dzieci, ale również 

dorosłych w tematykę segregacji 

odpadów.
Został stworzony słownik odpadowy 
umożliwiający znalezienie lokalizacji 
miejsca, gdzie można zostawić 
odpady problemowe.

Utworzenie na składowisku w suchym lesie ścieżki edukacyjnej i 
laboratorium  energii odnawialnej.

Ścieżka edukacyjna na terenie 
składowiska w Suchym Lesie 

powstała w 2003 roku. Wzdłuż niej 
ustawione są tablice ustawione są tablice 

edukacyjne, które przybliżają 
działalność składowiska oraz Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów. 
Ścieżka rozpoczyna się Ogródkiem 

recyklingowym

Ogródek ekologiczny z placem zabaw dla najmłodszych
Laboratorium Energii Odnawialnej na składowisku odpadów 

w Suchym Lesie. Obiekt wyposażony jest w turbiny wiatrowe o osi 
poziomej i pionowej, moduły fotowoltaiczne – polikrystaliczny 

i monokrystaliczny. 
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Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach 
oświatowych  i składowisku oraz na imprezach edukacyjnych.

Na spotkaniach organizowane są 
pogadanki na temat działalności 

Zakładu, systemu segregacji odpadów Zakładu, systemu segregacji odpadów 
i surowców wtórnych, który 

funkcjonuje na terenie miasta 
Poznania. 

Odbywa się  prezentacja filmów 
edukacyjnych: „Felka rady jak 

segregować odpady”, PETa patenty na 
zużyte 

sprzęty”, „Zbędne, zużyte, zepsute? sprzęty”, „Zbędne, zużyte, zepsute? 
Wszystko na Gratowisko”. 

Organizowane są również konkursy, w 
których dzieci i młodzież wykazuje się 
wiedzą i świadomością ekologiczną.

Organizowanie dni otwartych na składowisku odpadów.

Od roku 2007 na terenie składowiska 

odbywają się Dni Otwarte. Co roku 
składowisko odwiedza wielu składowisko odwiedza wielu 

gości, którzy są nie tylko mieszkańcami 
Poznania i gminy Suchy Las, ale także 

innych wielkopolskich gmin, którzy 
chcą się zapoznać z zasadami i 

specyfiką funkcjonowania Zakładu i 
Składowiska.
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Organizacja i współorganizacja konkursów ekologicznych dla 
przedszkolaków i uczniów szkół.

Informowanie mieszkańców o akcjach edukacyjnych w 
prasie i mediach.

Większość działań podejmowanych i 
organizowanych przez Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Zagospodarowania Odpadów 

opisywane są w lokalnej prasie oraz 
prasie branżowej. 

Media, takie jak radio i 
telewizja, również informują 
podejmowanych przez ZZO 

przedsięwzięciach, w szczególności 
tych, w których mogą czynnie brać 
udział wszyscy mieszkańcy, dotyczą udział wszyscy mieszkańcy, dotyczą 

poprawy ich jakości życia. 
Stworzyliśmy m.in. animowane spoty 
reklamowe informujące o działalności 

Gratowisk i Gratowozie. Również w 
radiu informujemy o akcjach zbierania 

odpadów problemowych i naszych 
działaniach edukacyjnych. 
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Organizacja konferencji i happeningów ekologicznych.

18 maja 2011r.  Piknik Odpadowy
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Udział w targach o tematyce edukacyjnej i ochrony środowiska.

Wyprodukowanie trzech filmów edukacyjnych dla dzieci uczących 
segregacji oraz stworzenie sympatycznych maskotek.

„Felka rady jak segregować odpady”

„PETa patenty na zużyte sprzęty”„PETa patenty na zużyte sprzęty”

„Zbędne, zużyte, zepsute? Wszystko na 
Gratowisko”
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Wydawanie i rozprowadzanie ulotek, plakatów, kalendarzy i książeczek 
edukacyjno- informacyjnych oraz gadgetów.

Wydawanie corocznie kalendarzy edukacyjnych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów 

wydaje od 2006 roku kalendarze 
ścienne, które rozdaje mieszkańcom ścienne, które rozdaje mieszkańcom 

aglomeracji poznańskiej. Poprzez tego 
typu działania zachęcamy 

Poznaniaków do właściwego 
postępowania z odpadami z 

gospodarstw domowych.
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Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-edukacyjnych 
dla mieszkańców poznania.

DZIĘKUJĘ!
www.odpady.poznan.plwww.odpady.poznan.pl


