
Załącznik nr 1 

 do uchwały Nr  13/538/17 

         Zarządu Województwa 

         Kujawsko-Pomorskiego 

         z dnia 4 kwietnia  2017 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….        

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa  

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 

kujawsko-pomorskim zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wskazuje się spalarnię odpadów komunalnych zlokalizowaną  

przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy,  zarządzaną przez Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28,  

85-892 Bydgoszcz, jako ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych w następujących 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi: 

1) Regionie 1 – Północnym, 

2) Regionie 2 – Wschodnim, 

3) Regionie 3 – Południowym, 

4) Regionie 4 – Zachodnim. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” 

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 3764 z późn. zm.
 1
). 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. 

 poz. 2143. 



UZASADNIENIE 

 

 

 

1. Przedmiot regulacji:  

 

Podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata  

2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. 

 

2. Podstawa prawna:   

 

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987), wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 

 

W myśl art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

określa: 

1)  regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej 

obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii  

lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

W myśl art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może 

wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię odpadów 

komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

   

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą  

na lata 2023-2028”, będącej aktem prawa miejscowego,  winien zostać poddany konsultacjom  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 



4. Uzasadnienie merytoryczne:  

 

 

 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr …………... z dnia  

……………. uchwalił „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  

na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. 

„Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022  

z perspektywą na lata 2023-2028” zawiera podział na regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, a także zawiera 

wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

 

 Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.   

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa 

miejscowego. 

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: 

1)  regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej 

obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii  

lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

 Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą 

gmin, liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez regionalne 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Regionem gospodarki odpadami 

komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców. 

 

  Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 

zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania  

i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, 

spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 

tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów  

lub zapewniający: 

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  

do odzysku, lub 

 



b) przetwarzanie selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów  

oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, 

lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  

w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, lub 

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  

o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów  

w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może 

wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię odpadów 

komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

Ponadregionalną spalarnią odpadów komunalnych jest instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 

zamieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego co najmniej przez 

500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. Ponadregionalną 

spalarnią odpadów komunalnych jest instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata  

2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” wskazuje spalarnię odpadów komunalnych, 

zlokalizowaną w Bydgoszczy (ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz), jako ponadregionalną 

spalarnię odpadów komunalnych w następujących regionach gospodarki odpadami 

komunalnymi: 

a) Region 1 - Północny, 

b) Region 2 - Wschodni, 

c) Region 3 - Południowy, 

d) Region 4 - Zachodni. 

 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

 

Podjęcie uchwały o wykonaniu  „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” stanowi 

wypełnienie obowiązków ustawowych, wynikających z art.  38 ust. 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). 

 

 

 

 

 



 
 

 Załącznik  nr 1 

do Uchwały  Nr …………………………… 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia …………………………………….. 

 

 

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim  

 

 

Lp. 

Nazwa 

regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

 

Powiat 

Gminy  

wchodzące w skład 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 

 

1. 
Region 1 – Północny 

 

 

 Miasto Grudziądz 

grudziądzki 
Gm. Grudziądz, Gm. Gruta, MiGm. Łasin,  MiGm. Radzyń Chełmiński,  

Gm. Rogóźno, Gm. Świecie nad Osą 

sępoleński 
MiGm. Kamień Krajeński, MiGm. Sępólno Krajeńskie, Gm. Sośno,  

MiGm. Więcbork 

świecki 

Gm. Bukowiec, Gm. Dragacz, Gm. Drzycim, Gm. Jeżewo, Gm. Lniano, 

MiGm. Nowe, Gm. Osie, Gm. Pruszcz, MiGm. Świecie, Gm. Świekatowo, 

Gm. Warlubie 

tucholski 
Gm. Cekcyn, Gm. Gostycyn, Gm. Kęsowo, Gm. Lubiewo, Gm. Śliwice, 

MiGm. Tuchola 

 

 

 

 

 

 

2. 
Region 2 - Wschodni 

 

brodnicki 

Gm. Bartniczka, Gm. Bobrowo, M. Brodnica, Gm. Brodnica,  Gm. Brzozie, 

MiGm. Górzno, MiGm. Jabłonowo Pomorskie, Gm. Osiek,  

Gm. Świedziebnia, Gm. Zbiczno  

chełmiński 
M. Chełmno, Gm. Chełmno, Gm. Kijewo Królewskie, Gm. Lisewo,  

Gm. Papowo Biskupie, Gm. Stolno, Gm. Unisław 

golubsko-

dobrzyński 

Gm. Ciechocin, M. Golub-Dobrzyń, Gm. Golub-Dobrzyń,  

MiGm. Kowalewo Pomorskie, Gm. Radomin, Gm.  Zbójno 

lipnowski 
Gm. Bobrowniki, Gm. Chrostkowo, MiGm. Dobrzyń nad Wisłą, Gm. 

Kikół, M. Lipno, Gm. Lipno, MiGm. Skępe, Gm. Tłuchowo, Gm. Wielgie 

rypiński 
Gm. Brzuze, Gm. Rogowo, M. Rypin, Gm. Rypin, Gm. Skrwilno,  

Gm. Wąpielsk 

toruński M. Chełmża, Gm. Chełmża 

wąbrzeski 
Gm. Dębowa Łąka, Gm. Książki, Gm. Płużnica, Gm. Ryńsk,  

M. Wąbrzeźno 

włocławski Gm. Fabianki 

 

 

 

 

 

3. Region 3 - Południowy 

 

 Miasto Włocławek 

aleksandrowski 

M. Aleksandrów Kujawski, Gm. Aleksandrów Kujawski, Gm. Bądkowo,  

M. Ciechocinek, Gm. Koneck,  M. Nieszawa, Gm. Raciążek,  

Gm. Waganiec, Gm. Zakrzewo 

inowrocławski M. Inowrocław , Gm. Inowrocław , MiGm. Janikowo, MiGm. Kruszwica 

mogileński Gm. Jeziora Wielkie, MiGm. Mogilno, MiGm. Strzelno 

radziejowski 
Gm. Bytoń, Gm. Dobre, Gm. Osięciny, MiGm. Piotrków Kujawski,  

M. Radziejów, Gm. Radziejów, Gm. Topólka 

włocławski 

Gm. Baruchowo, Gm. Boniewo, MiGm. Brześć Kujawski, Gm. Choceń, 

MiGm. Chodecz, MiGm. Izbica Kujawska, M. Kowal, Gm. Kowal,  

Gm. Lubanie, MiGm. Lubień Kujawski, MiGm. Lubraniec, Gm. 

Włocławek 

 

 

 

 

 

 

4. Region 4 - Zachodni 

 

 Miasto Bydgoszcz 

 Miasto Toruń 

bydgoski 

Gm. Białe Błota, Gm. Dąbrowa Chełmińska, Gm. Dobrcz,  

MiGm. Koronowo, Gm. Nowa Wieś Wielka, Gm. Osielsko, Gm. Sicienko, 

MiGm. Solec Kujawski 

inowrocławski 
Gm. Dąbrowa Biskupia, MiGm. Gniewkowo, MiGm. Pakość, Gm. Rojewo,  

Gm. Złotniki Kujawskie 

mogileński Gm. Dąbrowa 

nakielski 
MiGm. Kcynia, MiGm. Mrocza, MiGm. Nakło nad Notecią, Gm. Sadki, 

MiGm. Szubin 

toruński 
Gm. Czernikowo, Gm. Lubicz, Gm. Łubianka, Gm. Łysomice,  

Gm. Obrowo, Gm. Wielka Nieszawka, Gm. Zławieś Wielka  

żniński 
MiGm. Barcin, Gm. Gąsawa, MiGm. Janowiec Wielkopolski,  

MiGm. Łabiszyn, Gm. Rogowo, MiGm. Żnin 

 

 



    Załącznik  nr 2 

do Uchwały  Nr …………………………….. 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia ……………………………………….. 

 

 

 

 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi  

tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

 

 

Lp.  
1. Region 1 - Północny 

 

2. 

 

 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

3. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

4. 

 

 

BLADOWO  

gmina Tuchola 

 
89-500 Tuchola 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi  Sp. z o.o. 

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych  

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 



 

5. 

 

SULNÓWKO 

gmina Świecie 

 
Sulnówko 74 

86-100 Świecie 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów 

„EKO-Wisła” Sp. z o.o. 

Sulnówko 74, 86-100 Świecie 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

6. 

 

ZAKURZEWO 

gmina Grudziądz (W) 

 
86-300 Grudziądz 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 

ul.  Mickiewicza 28/30,  86-300 Grudziądz 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 



 

7. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn 

 

8. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

9. 

 

BLADOWO  

gmina Tuchola 

 
89-500 Tuchola 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi  Sp. z o.o. 

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

10. 

 

SULNÓWKO 

gmina Świecie 

 
Sulnówko 74 

86-100 Świecie 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów 

„EKO-Wisła” Sp. z o.o. 

Sulnówko 74, 86-100 Świecie 

  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 



mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

11. 

 

ZAKURZEWO 

gmina Grudziądz (W) 

 
86-300 Grudziądz 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 

ul.  Mickiewicza 28/30,  86-300 Grudziądz 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

12. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

 

13. 

 

Nie określa się 

 

  

14. Region 2 -   Wschodni 
 

15. 
 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

 

16. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

17. 

 

LIPNO 

gmina Lipno (M) 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Lipnie Sp. z o.o. 



 
ul. Wyszyńskiego 56,   

 

87-600 Lipno 

 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

18. 

 

NIEDŹWIEDŹ 

gmina Dębowa Łąka 

 
87-207 Dębowa Łąka 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.  

w Wąbrzeźnie 

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno 
 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

19. 

 

OSNOWO  

gmina Chełmno (W) 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

 

Zakład Usług Miejskich “ZUM” Sp. z o.o.  

w Chełmnie 



 
86-200 Chełmno 

 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

20. 
 

PUSZCZA MIEJSKA 

gmina Rypin (W) 

 
Puszcza Miejska 24 

87-500 Rypin 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych “RYPIN” Sp. z o.o. 

Puszcza Miejska 24 

87-500 Rypin  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

 



 

21. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn 

 

22. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 
 

23. 

 

 

LIPNO 

gmina Lipno (M) 

 
ul. Wyszyńskiego 56 

87-600 Lipno 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Lipnie Sp. z o.o. 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno 

 

 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

24. 

 

NIEDŹWIEDŹ 

gmina Dębowa Łąka 

 
87-207 Dębowa Łąka 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.  

w Wąbrzeźnie 

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie  

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 



oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

25. 

 

 

OSNOWO 

gmina Chełmno (W) 

 
86-200 Chełmno 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Zakład Usług Miejskich “ZUM” Sp. z o.o.  

w Chełmnie 

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

 

  

 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
 

26. 
 

PUSZCZA MIEJSKA 

gmina Rypin (W) 

 
Puszcza Miejska 24 

87-500 Rypin 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych “RYPIN” Sp. z o.o. 

Puszcza Miejska 24 

87-500 Rypin  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 



oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

27. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

 

28. 
 

 

Nie określa się  
  

29. Region 3 - Południowy 

 

30. 
 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

 

31. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

32. 

 

INOWROCŁAW 

gmina Inowrocław (M) 

 
ul. Bagienna 77 

 88-100 Inowrocław 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33,  

88-100 Inowrocław 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

33. 

 

MACHNACZ 

gmina Brześć Kujawski 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Saniko Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 



87-880 Brześć Kujawski 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

34. 

 

SŁUŻEWO 

gmina Aleksandrów 

Kujawski (W) 

 
ul. Polna 8 

87-700 Służewo 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

EKOSKŁAD Przedsiębiorstwo Użyteczności 

Publicznej Sp. z o.o. 

ul. Polna 87, 87-700 Służewo 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

35. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn 

 



 

36. 

 

INOWROCŁAW 

gmina Inowrocław (M) 

 
ul. Bagienna 77 

 88-100 Inowrocław 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33,  

88-100 Inowrocław 

  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 
 

37. 

 

 

MACHNACZ 

gmina Brześć Kujawski 

 
87-880 Brześć Kujawski 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Saniko Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 



 

38. 

 

SŁUŻEWO 

gmina Aleksandrów 

Kujawski (W) 

 
ul. Polna 87 

 87-700 Służewo 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

EKOSKŁAD Przedsiębiorstwo Użyteczności 

Publicznej Sp. z o.o. 

ul. Polna 87, 87-700 Służewo 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

 

39. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

40. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

41. 

 

SŁUŻEWO 

gmina Aleksandrów 

Kujawski (W) 

 
ul. Polna 87 

87-700 Służewo 

 

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

 

EKOSKŁAD Przedsiębiorstwo Użyteczności 

Publicznej Sp. z o.o. 

ul. Polna 87, 87-700 Służewo 

42. Region 4 - Zachodni 
 

43. 
 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

 

44. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

45. 

 

CORIMP_BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysk 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

„CORIMP” Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 



ul. Wojska Polskiego 65 

85-871 Bydgoszcz 
 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

46. 

 

PRONATURA_ 

BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. Prądocińska 28 

85-893 Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

47. 

 

 

REMONDIS 

_BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. Inwalidów 45 

85-749 Bydgoszcz 
 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 

ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

48. 

 

GIEBNIA 

gmina Pakość 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. 

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 



 
88-170 Pakość 

 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

49. 

 

MPO_TORUŃ 

miasto Toruń 

 
ul. Kociewska 47-53 

87-100 Toruń 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  

Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

50. 

 

 

 

WAWRZYNKI 

gmina Żnin 

 
Wawrzynki 35 

88-400 Żnin 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

NOVAGO Sp. z o.o. 

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin 

 

 

 

 

 

 

(RIPOK) – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 



 wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

51. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn 

 

52. Lokalizacja instalacji Rodzaj instalacji Zarządzający  / Właściciel 

 

53. 

 

CORIMP_BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. Wojska Polskiego 65 

85-871 Bydgoszcz 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

„CORIMP” Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

 

 
 

RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

54. 

 

PRONATURA_ 

BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. Prądocińska 28 

85-893 Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz 

 

 

 

  

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 



mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

 

55 

 

PRONATURA_ 

BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. E. Petersona 22 

85-862.Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) – Instalacja do termicznego przetwarzana odpadów komunalnych 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz 

 

 

56. 

 

 

REMONDIS_ 

BYDGOSZCZ 

miasto Bydgoszcz 

 
ul. Inwalidów 45 

85-749 Bydgoszcz 
 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 

ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

57. 

 

GIEBNIA 

gmina Pakość 

 
88-170 Pakość 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. 

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 



 

58. 

 

MPO_Toruń 

miasto Toruń 

 
ul. Kociewska 47-53 

87-100 Toruń 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  

Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

  

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 

59. 

 

WAWRZYNKI 

gmina Żnin 

 
Wawrzynki 35 

88-400 Żnin 

 

 

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 

 

NOVAGO Sp. z o.o. 

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin 

 

 

(RIPOK) – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku 

R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach 

 

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej 

niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

 



 

60. 
 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu  do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

 

61. 

 

Nie określa się  

 

  

 

(M) – gmina miejska 

(W) – gmina wiejska 

 

 

 

 

 

 

  


