
Spalarnia odpadów jako element systemu 
gospodarki odpadami i element GOZ w 

regionie
Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
„GOSPOSTRATEG” pn. „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu
w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym
na rozwój społeczno- gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym
(gospodarki narodowej)” 387784/2017 o akronimie oto-GOZ.
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W założeniach projektu „GOSPOSTRATEG”

stopniowe opracowanie modelu i strategii GOZ powinno opierać się 
o kolejne etapy, dla:

• przedsiębiorstwa,

• jednostki samorządu terytorialnego / miasta z uwzględnieniem 
strategii spółki / spółek z grupy kapitałowej oraz szeroko rozumianej 

struktury organizacyjnej GMK,

• regionu.



STRATEGIA
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE 

określenie wskaźników i przygotowanie planu działań Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie 

w perspektywie do roku 2030

• Analizę stanu gospodarki obiegu zamkniętego w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. 
w Krakowie, uwzględniająca najważniejsze aspekty GOZ,

• Diagnozę i ocenę stanu zastanego - analiza SWOT

• Opracowanie i przyjęcie planu działań GOZ dla KHK SA w Krakowie z szczególnym 
uwzględnieniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w perspektywie do roku 2030.

Strategia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym została przyjęta uchwałą Zarządu Krakowskiego Holdingu 
Komunalnego S.A. w Krakowie nr 71/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku.





Stan obecny instalacji TPOK w Krakowie 
ocena potencjału GOZ



Strategia, cele główne, obszary strategiczne i wskaźniki GOZ 
dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 

(w perspektywie do roku 2030)



Strategia Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym została przyjęta 

uchwałą Zarządu Krakowskiego 
Holdingu Komunalnego S.A. w 
Krakowie nr 71/2020 z dnia 15 

grudnia 2020 roku.



Ocena GOZ dla KHK SA w Krakowie

Dwa poziomy mierzenia GOZ:

P1: zrównoważonej produkcji 
(na poziomie działalności Spółki)

P2: zrównoważonej konsumpcji
(na poziomie miasta lub regionu)









Wybrane wskaźniki monitorujące Strategię GOZ w KHK SA w Krakowie
P1: zrównoważona produkcja

Nazwa wskaźnika 
Wymiar/jednostk

a
Metodyka obliczania /szacowania rok bazowy Wartość Trend

Wskaźnik ilości odpadów wtórnych 
wytworzonych w ZTPO w relacji do 
odpadów przetworzonych w ZTPO

[%]
lub

współczynnik w 
przedziale [0-1]

Licznik: całkowita ilość odpadów wtórnych powstałych w 
procesie termicznego przekształcania odpadów,

(19 01 02, 19 01 07*, 19 01 12, 19 01 13*, 19 02 02, 19 02 
03):

60 254,01 Mg
Mianownik: ilość odpadów przetwarzanych rocznie w  ZTPO:

219 569,21 Mg

2019 27,40%

Stała
oczekiwany 

przedział 
25-30% lub 

spadek

Wskaźnik energochłonności ZTPO , w tym 
pomocnicze:

- Efekt. Energ. Cieplna
- Efekt. Energet. Elektryczna                                                                                                                

[%]

L: całkowita roczna ilość energii zużytej na potrzeby własne 
ZTPO:

3 152 MWh + 26 781,30MWh
M: ilości energii wyprodukowanej (brutto) przez ZTPO:

269 522 MWh + 91 751,85 MWh

2019 8,30%
trend 

spadkowy

Wskaźnik energochłonności  ZTPO 
(energia cieplna)

[%]
lub

współczynnik w 
przedziale [0-1]

L: całkowita roczna ilość energii cieplnej zużytej na potrzeby 
własne ZTPO:
3 152 MWh

M: ilości ciepła wyprodukowanego (brutto) przez ZTPO:                                                                        
269 522 MWh

2019 1,20%
trend 

spadkowy

Wskaźnik energochłonności  ZTPO 
(energia elektryczna)

[%]
lub

współczynnik w 
przedziale [0-1]

L: całkowita roczna ilość energii elektrycznej zużytej na 
potrzeby własne ZTPO:                                                                                                        

26 781,30 MWh
M: całkowita roczna ilość wyprodukowanej energii 

elektrycznej w ZTPO:                                                              
91 751,85MWh

2019 29%
trend 

spadkowy



Wybrane wskaźniki monitorujące Strategię GOZ w KHK SA w Krakowie
P2: zrównoważona konsumpcja

Nazwa wskaźnika Wymiar/jednostka Metodyka obliczania /szacowania rok bazowy Wartość Trend

Wskaźnik udziału OZE z frakcji 
biodegradowalnej odpadów 

[%]
lub

współczynnik w przedziale 
[0-1]

L: ilość energii elektrycznej o statusie OZE wytworzonej 
z frakcji biodegradowalnej odpadów:

42 347,792 MWh  (brutto)
M: całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej w 
ZTPO:                                                                   91 751,85 

MWh (brutto)

2019 46,16%
trend 

rosnący 

Wskaźnik wielkości emisji gazów 
cieplarnianych

[kg CO2 /Mg]

L: Wielkość emisji CO2 w kg w 2019 roku
219 715 021 kg / rok

M: Ilość odpadów przetworzonych w ZTPO:
219 569,21 Mg

2019
1000,66               
kg / Mg

trend 
spadkowy

Wskaźnik wykorzystania floty 
zeroemisyjnej 

w KHK SA
[%}

L: liczba pojadów zeroemisyjnych (samochodowych) 
wykorzystywanych przez KHK SA do wykonywania 

zadań publicznych

M: całkowita liczba pojazdów samochodowych 
pozostająca we flocie KHK SA (różne typy napędów)

2019 20%
trend 

rosnący 



Lp. Zadania dla obszaru „Miasto o cyrkularnym metabolizmie” Odpowiedzialność 

1 Prowadzenie bieżącej działalności i monitorowanie działań
GOZ.

UMK

2 Rozbudowa systemu odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych i ścieków

UMK, MPO Sp. z o.o., WMK SA

3 Inwestycje w sektorze energetycznym GMK na potrzeby
samowystarczalności energetycznej GMK

MPO Sp. z o.o.
WMK SA, KHK SA

4 Działania na rzecz ponownego wykorzystania
i oszczędności wody

WMK SA, UMK

5,6 Instytucje publiczne i szkoły zero waste (D2a)
Opracowanie kryteriów zamówień publicznych przez
władze gminne (D2b)

UMK

7 Ogólnomiejski system wykorzystania materiałów
wielorazowych (D3)

Poza obszarem działalności GMK

8 Stworzenie pierwszej linii produktów zaprojektowanych
z odpadów przemysłowych (D4)

Poza obszarem działalności GMK

9 Wprowadzenie systemu "płać za tyle, ile wyrzucasz"
w przemyśle i przedsiębiorstwach (D5)

Poza obszarem działalności GMK



Nazwa wskaźnika jednostka Opis wskaźnika /jeśli wymagany
Rok bazowy/lata 

bazowe 

Wartość bazowa w 

latach/ roku  

bazowym

Wartość docelowa 

(2030) lub trend 

Odsetek odpadów 
komunalnych 

trafiających na 
składowisko 

% 

ilość odpadów komunalnych 
deponowanych na składowisku 

odpadów Barycz  w odniesieniu do 
ilości odpadów komunalnych 
wytworzonych w skali roku 

2018
2019
2020

3,61%
3,38%
2,61%

spadek

Dostęp do usług 
naprawczych 

szt. 
Ilość punktów naprawczych (sprzęt 

elektryczny, obuwie, ubrania, 
zabawki) 

Pył zawieszony PM10 
- liczba przypadków 

powyżej progu 
alarmowego

% -

2018
2019
2020

1,0238
0,814

-

spadek 

Liczba instalacji OZE 
zamontowanych w 

ramach dotacji Gminy 
Miejskiej Kraków

sztuki Liczba instalacji OZE 
zamontowanych w ramach dotacji 

Gminy Miejskiej Kraków

2018
2019
2020

0
164
692

wzrost



Dziękuję 


