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2 534 pracowników

3 mln osób, od których odebrano i przetworzono odpady

15 tys. Klientów korporacyjnych

1,3 mln ton odpadów zebranych (50% odpady komunalne, 50% przemysłowe)

160 tys. ton odpadów poddanych procesowi recyklingu

310 tys. ton odpadów przetworzonych termicznie

350 tys. ton odpadów przeznaczonych do składowania

SUEZ W POLSCE – 2019

1 zakład produkcji inteligentnych rozwiązań środowiskowych

2 kontrakty PPP 
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RYNEK ODPADÓW JEST REGULOWANY PRZEPISAMI UE, WSPIERANY 
FUNDUSZAMI SPÓJNOŚCI I PODLEGA ZWIĘKSZONEMU NADZOROWI

1993 2013

Rynek oparty o model B2C: każde gospodarstwo domowe 
wybiera własnego kontrahenta, przez co rynek nie działa 
efektywnie, a inwestycje w obiekty przemysłowe są niewielkie.

2004
Polska staje się członkiem 

Unii Europejskiej

2016

2013

„Rewolucja odpadowa”
Samorządy lokalne ponoszą ogólną 
odpowiedzialność za organizację zbiórki i 
przetwarzania odpadów komunalnych 
oraz naliczają nowy podatek od odpadów 
komunalnych od wszystkich 
mieszkańców.

Budowa 190 obiektów MBP o nominalnej przepustowości 12 milionów ton

2016

Zakaz składowania
dla odpadów komunalnych 
poniżej 6 MJ / kg 

Podwyższenie podatku od składowania pozostałości MBP

2018-2019

2019

Zbiórka 5 frakcji odpadów
(szkło, papier, metal-tworzywa sztuczne, 
bio, resztkowe) ujednolicona

Pakiet GOZ w Polsce
• Obecnie rocznie wytwarza się ok. 12,5 mln ton odpadów komunalnych
• Nowa metodologia obliczania recyklingu ujawnia niską wydajność: maks. 20% odpadów 

komunalnych jest skutecznie poddawanych recyklingowi, podczas gdy cele unijne wynoszą 50% w 
2020 r., a 65% w 2035 r.

• ROP w Polsce nie funkcjonuje
• Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Klimatu nie będzie rządowej listy spalarni

• Ograniczenia zezwoleń na tymczasowe składowanie odpadów na 
podstawie ocen ochrony przeciwpożarowej

• Zabezpieczenia finansowe dla tymczasowego składowania odpadów
• Monitoring CCTV wszystkich obiektów z dostępem on-line
• Krajowa elektroniczna baza danych do monitorowania przepływów 

odpadów on-line (BDO)

Fala licznych pożarów na składowiskach i magazynach odpadów 
skutkuje zaostrzeniem przepisów dotyczących odpadów

2019

2010-2020

17 mld EUR z funduszy inwestycyjnych UE zostały wniesione do sektora gospodarki 
odpadami w Polsce (2004-2018)

3



BRAK WYSTARCZAJĄCYCH MOCY PRZEROBOWYCH: 2,4 mln ton (przy założeniu 65% recyklingu odpadów komunalnych)

SZCZECIN
150 tys. ton

POZNAŃ
210 tys. ton KONIN

94 tys. ton
WARSZAWA
40 tys. ton

BIAŁYSTOK
120 tys. ton

KRAKÓW
220 tys. ton

RZESZÓW
100 ktpa

GDAŃSK
160 tys. ton

343 tys. ton

110 tys. ton

43 tys. ton

88 tys. ton

22 tys. ton

63 tys. ton

BYDGOSZCZ
180 tys. ton 20 tys. ton 504 tys. ton

30 tys. ton

237 tys. ton

75 tys. ton

141 tys. ton

97 tys. ton

499 tys. ton

102 tys. ton 49 tys. ton

W trakcie 
budowy

OLSZTYN
110 tys. ton

BRAK MOCY PRZEROBOWYCH

ponad 300 tys. ton

200 – 300 tys. ton

100 – 200 tys. ton

0 – 100 tys. ton

BRAKUJĄCA PRZEPUSTOWOŚĆ – 2,4 MLN TON

• Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami maksymalnie 30% odpadów komunalnych może 
zostać poddanych obróbce termicznej

• W oparciu o roczną produkcję 12,5 mln ton odpadów komunalnych, odpady poddane procesom 
termicznego przekształcania powinny wynosić około 3,75 mln ton

• Obecna wydajność ITPOK wynosi ok. 1,1 mln ton (+ ok. 0,5 mln ton w piecach cementowych)
• Luka wynosząca 2,4 mln ton odpadów, które można poddać termicznemu przekształcaniu prowadzi 

do wysokich cen i braku przejrzystości w wytwarzaniu komunalnego RDF produkowanego przez 
ponad 150 zakładów MBP

• Cena rynkowa przetworzenia odpadów komunalnych wynosi około 450 zł/tonę i rośnie

IDEALNE WARUNKI DLA INSTALACJI Z 
DOSTAWĄ CIEPŁA DO UKŁADÓW GRZEWCZYCH

• Elektorciepłownie, w których węgiel stanowi główne źródło ciepła, są dostępne we wszystkich 
polskich miastach

• Konieczność odnowienia zasobów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej w celu zapewnienia 
zgodności z IED do 2023 r. (NOx, SOx, pyły), a także niezbędnej dekarbonizacji miksu energetycznego

• Około 90 ciepłowni i 200 linii ciepłowniczych o mocy 25 MWt należy wymienić do końca 2022 r. W 
miastach średniej wielkości

MODEL BIZNESOWY: KLUCZOWE SZANSE DLA PPP (DBFO)
• UE nie będzie już udzielać dotacji inwestycyjnych z funduszy spójności
• Samorządy starają się o pozabilansowe finansowanie infrastruktury
• Rząd zachęca do PPP
• Unikalne doświadczenie DBFO SUEZ w Poznaniu

ENERGIA Z ODPADÓW: POTENCJAŁ NA RYNKU DLA PPP
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POZNAŃ – PIERWSZY ITPOK W FORMULE PPP W EUROPIE CENTRALNEJ

25-LETNIA UMOWA PPP (DBFO) Z MIASTEM POZNAŃ 
NAGRODZONA W 2014 ROKU, FUNKCJONUJĄCA OD 
LISTOPADA 2016

KLUCZOWE DANE

• Obiekt wytwarzający energię z odpadów o przepustowości 210 tys. ton rocznie
8.4 MJ/kg, 2 linie, 63 MW

• SPV: SUEZ Zielona Energia (50% SUEZ Polska - 50% Marguerite)
• Dostępność 2017-2019: 95,5% (8365 godzin / rok)

STRUKTURA REALIZACJI PROJEKTU

OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW FUNDUSZE UNIJNE

KREDYT KAPITAŁ

WYNAGRODZENIE FUNDUSZE UNIJNE W 
TRAKCIE BUDOWY

PPP

UDZIAŁOWCY

UTRZYMANIE I EKSPLOATACJAZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA

BANKI

SPRZEDAŻ ENERGII

UNIA EUROPEJSKAMIESZKAŃCY I INSTYRUCJE
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MŁAWA: PIERWSZA UMOWA DBFO Z SUEZ NA MIEJSKIM RYNKU WODY

Kontrakt w formule DBFO oczyszczalni ścieków (33 lata) 
podpisano 1 lipca 2016 r.

KLUCZOWE DANE

47 mln zł
CAPEX – finansowanie korporacyjne

TECHNOLOGIA

• Dwie równoległe linie, technologia osadu czynnego, wydajność 5 200 𝑚𝑚
3

𝑑𝑑
• Proces: przepompownia, przesiewanie, usuwanie piasku i tłuszczu, bioreaktor, odwadnianie, higienizacja 

wapnem, system dezodoryzacji

ZAPROJEKTOWANE I ZBUDOWANE PRZEZ SUEZ TREATMENT SOLUTIONS 
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SUEZ POLSKA SP. Z O.O.
ZAWODZIE 5, 02-981 WARSAW

WWW.SUEZ.PL
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