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Miasta Radzyń Podlaski, zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.

Wysypisko na Adamkach, czy to nadal wysypisko, czy profesjonalny zakład przetwarzania 
odpadów komunalnych?

Nazwę Adamki do tej pory wszyscy korzajaliśmy z wysypiskiem śmieci. Na szczęście wiele 
się  zmieniło  na  przełomie  kilku  ostatnich  lat.  Wysypisko na  Adamkach  z  dniem 26.03.2010 r. 
przeistoczyło się w Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. w Adamkach k. 
Radzynia Podlaskiego (dalej ZZOK).

ZZOK przyjmuje odpady komunalne segregowane i niesegregowane z terenów 16 gmin Związku 
Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego tj. 

1. Gmina Borki;

2. Gmina Czemierniki;

3. Gmina Jeziorzany;

4. Gmina Kąkolewnica;

5. Gmina miejsko-wiejska Kock;

6. Gmina Komarówka Podlaska;

7. Gmina Milanów;

8. Gmina Łuków;

9. Miasto Łuków;

10. Gmina Radzyń Podlaski;

11. Miasto Radzyń Podlaski;

12. Gmina Stoczek Łukowski;

13. Gmina Serokomla;

14. Gmina Ulan-Majorat;

15. Gmina Wohyń;

16. Gmina Wojcieszków



Co się dzieje z naszymi śmieciami jak dotrą na Adamki?

Wszystkie odpady, te segregowane i niesegregowane są przywożone na Adamki. Na miejscu, są 
ważone i klasyfikowane, sprawdzane czy np. deklarowane segregowane to segregowane lub czy 
deklarowane segregowane odpady okazują się odpadami niesegregowanymi. 

Odpady segregowane i niesegregowane trafiają do sortowni, gdzie są sortowane na poszczególne 
frakcje odpadów. 

Ze zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych) w zakładzie udaje się odzyskać od 
6 do 15%  użytecznych i nadających się do recyklingu i ponownego użycia frakcji papieru, szkła, 
metali i tworzyw sztucznych. 

 Z selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
w   zależności od sposobu zbiórki i technologii 
przetwarzania  możliwy jest do osiągnięci poziom 

odzysku sięgający nawet 80% zebranej w ten 
sposób masy odpadów komunalnych.

W sortowni oddzielane są takie frakcje jak:

1. Papier;

2. Plastik;

3. Szkło;

4. Metal;

5. Aluminium.

Wszystkie te frakcje przekazywane są do sprzedaży jako surowiec do recyklerów.



Odpady  ulegające  biodegradacji trafiają  do  kompostowania.  Część  odpadów  BIO  trafia  na 
pryzmy, a pozostała część do kompostowników. Po przekompostowaniu odpady przekazywane są 
na składowisko.

Żużle, popioły, gruz, odpady betonowe, odpady z czyszczenia ulic oraz inne odpady 
nieulegające biodegradacji są przekazywane na składowisko. Część odpadów pozostałych po 
sortowaniu trafia głównie do cementowni, gdzie używa się ich jako paliwo alternatywne.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w 2014 r. od Miasta Radzyń Podlaski przyjął 
łącznie 4 718,44 ton odpadów komunalnych. 

Odpady  niesegregowane  o  masie  2  443,72  ton  stanowiły  51,79  %,  a  odpady  selektywnie 
zebrane o masie 2 274,72 ton stanowiły 48,21 %  całkowitej masy przyjętych odpadów

Z danych  ZZOK  wynika,  że  w  2014  r.  jeden  mieszkaniec  Radzynia  wytworzył  ok  280  kg 
odpadów,  w  tym  ok.  148  kg  zmieszanych  odpadów  i  ok.  132  kg  odpadów  segregowanych. 
Procent recyklingu i ponownego użycia w ZZOK w Adamkach w 2014 r. wyniósł 16,6%!

Gdyby zatem przyjąć,  że wszyscy oddajemy zmieszane odpady komunalne do ZZOK, który je 
przetwarza, to już w 2015 r. samorządy nie mogłyby osiągnąć wymaganego poziomu odzysku i 
musiałyby  zapłacić  kary  za  niewywiązanie  się  z  tego  obowiązku.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest zatem koniecznością. 

Dane liczbowe i foto: Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o. o.
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