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Cel i zakres akcji pilotażowej 

 

Na osiedlu Pilczyce we Wrocławiu w okresie od 25.11.2019  do lutego 2020 prowadzana jest pilotażowa 
zbiórka odpadów w nowych pojemnikach. Celem akcji jest zbadanie funkcjonalności zaproponowanego 
rozwiązania i efektów zbiórki odpadów w pojemnikach Presko.  

Akcja pilotażowa prowadzona jest we współpracy trzech spółek: Ekosystemu, jako zarządzającego 
systemem gospodarki odpadami z ramienia Miasta, Chemeko-System, który odbiera odpady z osiedla 
oraz spółki HEWEA, która dostarczyła pojemniki. 

W wytypowanych lokalizacjach, zamiast standardowych 1100-litrowych pojemników na plastik, papier, 
odpady zmieszane i 2500-litrowych "dzwonów" na szkło mieszkańcy mają do dyspozycji nowe większe 
pojemniki Presko.  

Pojemności zastosowanych pojemników są następujące (fot. 1): 

 Papier: 3000 l 

 Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 3000 l 

 Szkło: 2250 l 

 Odpady zmieszane: 3750 l. 

 

 

Fot. 1. Pojemniki Presko do zbiórki odpadów 

 

Pojemniki Presko są opróżniane przez pojazd z automatycznym manipulatorem, sterowanym przez 
kierowcę z kabiny, które chwyta pojemnik, podnosi go i odstawia dokładnie w to samo miejsce (fot. 2). 
Nowe pojemniki charakteryzują się wyższą funkcjonalnością ich użytkowania przez mieszkańców, m.in. 
dzięki wygodnemu systemowi zamykania za pomocą dźwigni nożnej. 
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Fot. 2. Sposób opróżniania pojemników Presko 

 

Podobne pojemniki stosowane są w wielu miastach europejskich, szczególnie w południowej Europie 
(Włochy, Hiszpania). Poniżej przykład zbliżonego rozwiązania w Weronie (Włochy).  

 

 

Fot. 3. Pojemniki do zbierania odpadów w Weronie 
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Lokalizacje pojemników w programie pilotażowej zbiórki: 

W okresie 25.11 – 24.01.2020 zbadano efekty zbiórki odpadów w 11 lokalizacjach: 

1. ul. Hutnicza 45 
2. ul. Hutnicza 66 
3. ul. Ignuta 125 
4. ul. Lotnicza 149 
5. ul. Papiernicza 2 
6. ul. Pilczycka 77 
7. ul. Pilczycka 97 
8. ul. Pilczycka 130 
9. ul. Pilczycka 95 
10. ul. Szklarska 2 
11. ul. Szklarska 20 

 

Poniżej przedstawiono zdjęcia poszczególnych lokalizacji przed i po wprowadzeniu nowych pojemników. 

 

1. ul. Hutnicza 45 

 

2. ul. Hutnicza 62-67  
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3. ul. Ignuta 125-127 

 

4. ul. Papiernicza 2-4 

 

5. ul. Pilczycka 77-78 
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6. ul. Lotnicza 149 
 

 

7. ul. Pilczycka 89-95 

 

8. ul. Pilczycka 97 
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9. ul. Pilczycka 130 (wcześniejsza lokalizacja – ul. Murarska)  

 

10. ul. Szklarska 2 

 

11. ul. Szklarska 20 
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Osiągnięte efekty zbiórki w okresie 25.11.2019 – 24.01.2020. 

Aby ocenić efekty selektywnej zbiórki w pojemnikach Presko, zgromadzono dane na temat mas 
poszczególnych frakcji odpadów zebranych w starym systemie – w dotychczasowym systemie zbierania 
i po wprowadzeniu nowych pojemników. Badania przed pilotażem przeprowadzono w okresie 
11-15.11.2019, a po wprowadzeniu pilotażu wyniki uzyskano dla okresu 25.11.2019-24.01.2020.  

 

Masy odpadów odebranych łącznie we wszystkich punktach objętych analizą przedstawiono w tab. 1 
(dotyczy okresu przed akcją pilotażową) i w tab. 2 (dotyczy okresu podczas trwania pilotażu).   

 

Tabela 1. Masy odpadów odebranych w okresie poprzedzającym wdrożenie akcji pilotażowej [Mg] 

 
Zmieszane  

odpady komunalne Papier i tektura 
Tworzywa sztuczne  

i metale Szkło 

11-15.XI 5480,00 680,00 650,00 810,00 

 

 

Tabela 2. Masy odpadów odebranych w okresie trwania akcji pilotażowej [Mg] 

 
Zmieszane  

odpady komunalne Papier i tektura 
Tworzywa sztuczne  

i metale Szkło 

25 XI 1 785,00 341,00     

26 XI     305,00   

27 XI 1 340,00       

28 XI   260,00     

29 XI 1 220,00   420,00   

2 XII 2200,00 420,00     

3 XII     320,00   

4 XII 1 300,00       

5 XII   240,00   2 200,00 

6 XII 1 572,00   274,00   

9 XII 2 217,00 293,00     

10 XII     363,00   

11 XII 1 953,00       

12 XII   252,00     

13 XII 1 423,00   237,00   

16 XII 3 395,00 397,00     

17 XII     426,00   

18 XII 1 743,00     1 750,00 

19 XII   347,00     

20 XII 1 909,00   284,00   

23 XII 3 220,00 480,00     

24 XII     400,00 1280,00 

27 XII 1 840,00 240,00 400,00   

30 XII 2 853,00 260,00     

31 XII 380,00   694,00   

02 I   181,00     

03 I 2 781,00   298,00   

06 I         

07 I 2 903,00   355,00   

08 I 984,00     2498,00 

09 I   468,00     

10 I 1 427,00       

13 I 2 368,00 412,00     

14 I     404,00   

15 I 1 484,00       

16 I   226,00     
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Zmieszane  

odpady komunalne Papier i tektura 
Tworzywa sztuczne  

i metale Szkło 

17 I 1 503,00   257,00   

20 I   277,00     

21 I     321,00   

22 I 1807,00     1 597,00 

23 I   167,00     

     

SUMA 47 295,00 5 261,00 5 981,00 9 325,00 

 

 

Natomiast w tabeli 3. Przedstawiono podsumowanie wyników przed i po wdrożeniu akcji pilotażowej.  

 

 

Tabela 3. Efekty selektywnej zbiórki uzyskane przed i w trakcie pilotażu [Mg] 

 Przed 
pilotażem 

W trakcie pilotażu 
w listopadzie 
(25.XI-30.XI) 

w grudniu 
w styczniu 
(1.I-24.I) 

Łącznie 

zmieszane odpady komunalne 5 480,00 4 345,00 26 005,00 16 945,00 47 295,00 

papier i tektura 680 601,00 2 929,00 1 731,00 5 261,00 

tworzywa sztuczne i metale 650 725,00 3 398,00 1 858,00 5 981,00 

szkło 810 0 5 230,00 4 095,00 9 325,00 

Udział selektywnej zbiórki w 
stosunku do całej masy OK 

28,10% 23,38% 30,77% 31,20% 30,31% 

Udział selektywnie zebranych 
surowców w stosunku do ich 
średniej zawartości w OK1 

57,00% 47,43% 62,41% 63,28% 61,47% 

 

Udział odpadów zebranych selektywnie w stosunku do łącznej masy odpadów zebranych w okresie 
poprzedzającym wdrożenie akcji pilotażowej wyniósł 28,1%. Natomiast w czasie trwania akcji 
pilotażowej udział selektywnej zbiórki wyniósł łącznie 30,3%, czyli był o 2,2 punkty procentowe wyższy 
niż przed wdrożeniem akcji. Wzrost udziału selektywnie zbieranych odpadów w całym okresie nie jest 
znaczący, jednak był to bardzo krótki okres, w którym mieszkańcy dopiero przyzwyczajali się do nowego 
systemu. Ponadto warto zwrócić uwagę, że wyniki dla miesięcy listopada i grudnia wskazują na znaczną 
poprawę efektów selektywnej zbiórki – od 23,4% w listopadzie, 30,8% w grudniu do 31,2% w styczniu 
2020. Licząc udział selektywnie zebranych surowców w stosunku do średniej zawartości surowców w 
odpadach komunalnych z dużych miast (49,3% wg KPGO 2022) – przed pilotażem osiągnięto poziom 
57,0%, natomiast w okresie pilotażu – średnio 61,5%. Istotne jest również, że udział ten wzrósł 
sukcesywnie w okresie od listopada do stycznia (od. 47,4% w listopadzie, poprzez 62,4% w grudniu, do 
63,3% w styczniu). Wyniki te wskazują jednoznacznie na wzrastający udział społeczeństwa objętego 
pilotażem w selektywnej zbiórce, co jest zgodne z interesem Gminy. 

 

 

 

                                                           
1  Założono, że zgodnie z obowiązującym krajowym planem gospodarki odpadami (KPGO2022) łączny udział 

surowców do recyklingu (papieru i tektury, szkła, tworzyw szt., metali i odpadów wielomateriałowych) w odpadach 

komunalnych z dużych miast wynosi 49,3%. 
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Porównanie kosztów systemu przed i po wprowadzeniu pojemników Presko.  

 

W tab. 4 przedstawiono porównanie kosztów systemu zbierania przed i po wprowadzeniu pojemników 
Presko. Z zestawienia jednoznacznie wynika, że system opraty o proponowane pojemniki jest tańszy w 
eksploatacji. Redukacja kosztów wynika głównie z ograniczenia kosztów pracy.  

 

Tabela 4. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji systemów odbioru odpadów - dotychczasowego i 
proponowanego (Presko) 

  

dotychczasowy proponowany 
różnica kosztów - 
PLN/rok wzrost (+), 
spadek (-) 

Pojazd - koszt roczny przy amortyzacji 8 letniej 75 000 140 250 65 250,00 

Koszty pracy (2 bryg./1 rok) 661 440 207 480 -453 960,00 

Koszty pojemników - amortyzacja 6 lat - 674 szt. 49 988   
83 527,00 

Koszt pojemników - amortyzacja 10 lat - 270 szt.   133 515 

Łączny roczny koszt eksplotacji (PLN) 786 428 481 245 -305 183,00 

 

 

Podsumowanie 

Akcja pilotażowa nowych pojemników do zbiórki odpadów komunalnych prowadzona jest od 25 
listopada 2019 roku.  

Nowe pojemniki Presko w stosunku do konwencjonalnych pojemników 1100 l (i dzwonów 2500 l) 
posiadają szereg zalet, z których najważniejsze to: 

 

Ekologia 

 poprawa efektywności zbiórki i segregacji odpadów komunalnych dzięki łatwemu i 

ergonomicznemu otwieraniu pojemników ręcznie lub przy pomocy dźwigni uruchamianej nogą i 

automatycznemu zamykaniu wrzutni, 

 możliwość wyeliminowania zsypów śmieciowych, 

 mniejsza powierzchnia terenu zajmowanego przez pojemniki dzięki ich gabarytom i ciasnemu 

ustawieniu – możliwość wykorzystania dodatkowej powierzchni jako terenu zielonego 

 

Bezpieczeństwo 

 poprawa BHP dzięki rezygnacji z manualnego przemieszczania pojemników przez ładowaczy i 

obsługi przez nich opróżniania pojemników, 

 wyeliminowanie wypadków, jakim ulegają ładowacze stojący na tylnych podestach podczas jazdy 

śmieciarki, 

 ciągły nadzór z kabiny kierowcy-operatora nad procesem opróżniania pojemników i ich odstawiania 

dzięki zespołowi kamer i czujników, 

 ostrzeganie przechodniów i osób postronnych sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi podczas 

opróżniania i odstawiania pojemników, 
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 zmniejszenie zagrożenia pożarowego – szczelność pojemnika powoduje samogaszenie ognia 

wskutek braku dostępu powietrza, a metalowa obudowa zapobiega rozprzestrzenieniu ognia na 

sąsiednie pojemniki i otoczenie, 

 poprawa bezpieczeństwa sanitarnego przez wyeliminowanie przenikania odcieków do gruntu oraz 

dostępu do odpadów ptactwa, gryzoni i innej zwierzyny, 

 likwidacja zagrożenia szkodami wskutek przemieszczenie pojemników przez silny wiatr lub przez 

nieupoważnione osoby dzięki masie własnej pojemników pustych i z odpadami oraz ich ustawieniu 

na specjalnej prowadnicy. 

 

Ekonomia 

 ograniczenie kosztu eksploatacji systemu dzięki jednoosobowej obsłudze systemu, 

 zużycie metalowych pojemników następuje w czasie wielokrotnie dłuższym niż wykonanych z 

tworzyw sztucznych, 

 możliwość naprawiania uszkodzonych pojemników również po zdarzeniu polegającym na zapłonie 

ich zawartości, 

 zabezpieczenie odpadów przed czynnikami atmosferycznym do korzystnie wpływa na jakość 

pozyskiwanych surowców wtórnych (w szczególności papieru i tektury), 

 możliwość rezygnacja z budowy nowych wiat i dostosowania istniejących do nowych wytycznych 

krajobrazowych, 

 możliwość rezygnacja z eksploatacji i obsługi zsypów śmieciowych w budynkach 

wielokondygnacyjnych, 

 mniejsza powierzchnia terenu zajmowanego przez pojemniki dzięki ich gabarytom i ciasnemu 

ustawieniu – obniżenie opłat za dzierżawę terenu. 

 

Estetyka 

 atrakcyjny wygląd pojemników z możliwością ich personalizacji dzięki wielkoformatowym 

etykietom, na których jest dużo miejsca np. na umieszczenie w przestrzeni miejskiej informacji 

słownych i graficznych promujących segregację odpadów i zachęcających do niej, 

 łatwość stosowania efektywnego mycia pojemników, z możliwością wykorzystania automatycznej 

myjki na specjalnym pojeździe. 

 

Inne 

 możliwość zastosowania w pojemnikach nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych, np. 

otwierania przy pomocy kart dostępowych, chipów czy aplikacji na smartfony, 

 możliwość ważenia odpadów wkładanych do wrzutni, 

 możliwość wykorzystania pojazdu z manipulatorem do obsługi pojemników podziemnych i pół-

podziemnych tego samego systemu. 

 

Jednym z najbardziej pożądanych efektów zmiany systemu zbiórki jest wzrost ilości odpadów zbieranych 
selektywnie. W okresie objętym analizą osiągnięto wzrost poziomu selektywnej zbiórki o 2,2 punkty 
procentowe. Okres prowadzenia akcji pilotażowej jest na razie zbyt krótki, aby jednoznacznie ocenić jej 
efekty ilościowe. Istotne jest, że w kolejnych miesiącach zbiórki osiągano lepsze wyniki niż w poprzednim 
miesiącu, co pozwala przypuszczać, że z czasem wyniki ulegną dalszej poprawie. Niestety nie 
prowadzono badań jakościowych selektywnie zbieranych odpadów, a więc efekt jakościowy nie może 
zostać oceniony. 
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Innym równie istotnym celem tego programu pilotażowego jest poprawa estetyki na podwórkach. 
Porównując zdjęcia przed i po wdrożeniu systemu poprawa estetyki pojemników jest oczywista. Nowe 
pojemniki są ustawione w jednej linii, różniąc się jedynie długością pojemników na poszczególne frakcje. 
Wygląd pojemników jest bardzo estetyczny, a ponadto ustawienie w jednej linii zapewnia komfortowy 
dostęp do każdego z nich, zarówno dla mieszkańców jak też dla pojazdów je opróżniających. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu możnaby zlikwidować wiaty śmietnikowe oraz zsypy, które najczęściej nie stanowią 
wizualnie atrakcyjnych miejsc na osiedlach. Są one bardzo często zabrudzone, stanowią siedliska gryzoni 
oraz źródło odorów, co dla wielu mieszkańców jest niekomfortowe. Ponadto likwidacja zsypów (w 
których zbierane są jedynie odpady zmieszane) niewątpliwie przyczyni się do zdecydowanie większego 
odzysku odpadów podlegających recyklingowi, co jest w interesie zarówno tych mieszkańców jak i 
Gminy.    

Dzięki zastosowanym nowym pojemnikom, poprawie uległy również warunki sanitarne i higieniczne 
wokół miejsc zbierania odpadów. Dzięki pełnej szczelności nie ma możliwości wycieków poza pojemnik. 
Nowe pojemniki są cały czas zamknięte, w przeciwieństwie do pojemników 1100 l. Jest to zapewnione 
dzięki systemowi otwierania za pomocą dźwigni nożnej. Jest to bardzo ważne dla ograniczenia emisji z 
pojemników i związanej z tym uciążliwości zapachowej, która występuje szczególnie intensywnie w 
okresie wysokich temperatur. Ponadto zamknięcie pojemników zapewnia ochronę przed gryzoniami i 
przeciwdziała zapłonowi odpadów. Ochronę przeciwpożarową zapewnia też wykonanie pojemników z 
materiałów niepalnych. Nowe pojemniki, w przeciwieństwie do starych posiadają stałe miejsca. Dzięki 
dużej stabilności nie ulegają one przesuwaniu ani przewracaniu podczas silnych wiatrów, co zapobiega 
rozsypywaniu się odpadów i nieszczeniu mienia (np. zaparkowanych w pobliżu samochodów) przez dość 
ciężkie pojemniki w ruchu. Kolejną zaleta pojemników Presko jest ograniczenie czasu blokowania jezdni 
przez pojazdy je opróżniające. Jest to efektem pełnej automatyzacji systemu ich opróżniania i mniejszej 
liczby pojemników w danej lokalizacji.  

Podsumowując, dotychczasowe wyniki alcji pilotażowej wdrożenia nowych pojemników do zbiórki 
odpadów komunalnych można ocenić jako bardzo pozytywne. Zaproponowany system zbierania 
odpadów jest dużo bardziej funkcjonalny od dotychczasowego, a ponadto tańszy w obsłudze i znacznie 
bardziej estetyczny. Obiecujące są osiągnięte dotąd wyniki selektywnej zbiórki, które jednak należy 
poddać dalszej weryfikacji ilościowej i jakościowej.  


