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Centrum Ekologiczne Barycz
 
to kompleks wzajemnie ze sobą 
współpracujących obiektów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
zarządzanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. 
w Krakowie, zlokalizowanych na terenach 
poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Wieliczka”, 
położonych w obrębie Miasta Krakowa.



Ustalona w  latach 70. lokalizacja była wynikiem 
porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli w Wielicz-
ce, na której spoczywał obowiązek zrekultywo-
wania terenów zdegradowanych podczas eks-
ploatacji kopalni, a Miejskim Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania w Krakowie poszukującym miejsca 
na składowanie odpadów komunalnych. Uzgod-
niono, że powstałe podczas eksploatacji kopalni 
soli zapadliska zostaną wypełnione odpadami 
komunalnymi i w roku 1974 przystąpiono do skła-
dowania odpadów. Od roku 1992 na mocy poro-
zumienia z okolicznymi mieszkańcami rozpoczął 
się okres podnoszenia standardów eksploata-
cyjnych w  pierwszej kolejności składowiska od-
padów komunalnych, a  następnie stosowania 
nowych technologii służących zagospodarowy-
wania odpadów. 

Centrum Ekologiczne Barycz  

Instalacja mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)

Sortownia odpadów komunalnych  
zbieranych selektywnie 

Składowisko odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania  
odpadów komunalnych

Instalacja do produkcji energii elektrycznej  
i cieplnej z biogazu

Kompostownia odpadów zielonych

Ścieżka edukacyjna



Sortownia ta stanowiąc część mechaniczną in-
stalacji MBP jest ściśle powiązana z  kontenero-
wą modułową kompostownią odpadów Barycz. 
Kompostownia Barycz oddana do eksploatacji 
we wrześniu 2005 roku i  rozbudowywana w  la-
tach 2012–2014 przeznaczona jest do kompo-
stowania odpadów zielonych zbieranych se-
lektywnie oraz biologicznego przetwarzania 
frakcji ulegającej biodegradacji wyodrębnionej 
ze zmieszanych odpadów komunalnych w  pro-
cesie ich sortowania. 

– nowoczesny obiekt gospodarowania niesegre-
gowanymi (zmieszanymi) odpadami komunal-
nymi posiadający status instalacji regionalnej. 
W ramach tej instalacji od roku 2014 funkcjonuje 
sortownia z całkowicie zautomatyzowana i bez-
obsługową linią technologiczną wyposażoną 
w  separatory optyczne, balistyczne, metali że-
laznych i nieżelaznych. Pozwalają one na wyod-
rębnienie ze strumienia odpadów jak największej 
ilości  nadającej się do odzysku i recyklingu, a wę-
zeł do produkcji paliwa alternatywnego umożli-
wia przetworzenie odpadów nienadających się 
do recyklingu w  paliwo alternatywne wykorzy-
stywane jako źródło energii w  cementowniach. 
Zastosowane rozwiązania projektowe pozwalają 
na sortowanie zarówno zmieszanych odpadów 
komunalnych jak również odpadów komunal-
nych selektywnie zbieranych tzw. suchej frakcji.  
Jest to jedna z  największych i najnowocześniej-
szych sortowni w Polsce.

Instalacja mechaniczno- 
-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych (MBP)



Efektem końcowym przetwarzania odpadów 
zielonych jest  kompost, którego dobra jakość 
umożliwia wprowadzanie go do obrotu jako na-
wóz organiczny pod nazwą „KOMPOST NA RA-
BATY” posiadając stosowne zezwolenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proces biologicznego przetwarzania frakcji ule-
gającej biodegradacji wyodrębnionej ze zmie-
szanych odpadów komunalnych w procesie 
ich sortowania prowadzony jest w dwu fazach, 
najpierw odpady poddawane są procesowi bio-
logicznego suszenia, dla potrzeb którego wy-
korzystywane jest ciepło wytwarzane podczas 
produkcji energii elektrycznej z biogazu pozyski-
wanego na składowisku odpadów komunalnych 
Barycz. Otrzymany w procesie biologicznego su-
szenia odpad poddawany jest procesowi mecha-
nicznej obróbki z wydzieleniem frakcji 0-20, która 
poddawana jest w kompostowni dwustopniowej 
stabilizacji tlenowej. Kontenery kompostowni 
spełniają wymagania stawiane przepisami pra-
wa, będąc zamkniętymi reaktorami z aktywnym 
napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemoż-
liwiającym przedostanie się nieoczyszczonego 
powietrza procesowego do atmosfery.  



Sortownia odpadów 
komunalnych zbieranych 
selektywnie 

funkcjonująca od marca 2006 roku w ramach Cen-
trum Ekologicznego Barycz wraz z halą magazy-
nową  jeszcze do niedawna tworzyła zakład prze-
widziany do mechaniczno – ręcznej segregacji 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 
(tzw. suchej frakcji), w której technologia opierała 
się głównie na sortowaniu manualnym (automa-
tyczne sortowanie ograniczało się do działania 
separatorów metali). 

Linię technologiczną stanowiły wówczas: węzeł 
załadowczy, rozrywarka do worków, sito bębno-
we, 3 kabiny sortownicze, separator powietrzny 
oraz separator metali żelaznych i nieżelaznych 
przenośniki transportujące odpady, prasa belują-
ca odpady oraz stacja załadunku kontenerów. Do 
rozładunku i załadunku odpadów na linię sortow-
niczą oraz do transportu wewnątrz sortowni od-
padów i surowców wtórnych służyły: ładowarka 
kołowa i wózek widłowy.

Realizowana modernizacja sortowni  poprzez roz-
budowę i automatyzację linii technologicznej  roz-
pocznie eksploatację od 1 października 2018 roku. 



Dzisiaj po przeprowadzeniu prac modernizacyj-
nych związanych z  automatyzacją procesu tech-
nologicznego sortownia odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie Barycz staje się jednym 
z najnowocześniejszych, przystosowanym do po-
trzeb epoki zakładem segregującym odpady ko-
munalne na poszczególne rodzaje i gatunki. 

W  budynku o  konstrukcji stalowej i  powierzchni 
użytkowej ok. 2 400 m2 i kubaturze ok. 28 000 m3 

zainstalowane zostały dodatkowe elementy wy-
posażenia w  celu zautomatyzowania procesu 
technologicznego sortowania. Zmodernizowana 
linia technologiczna to: 72 przenośników taśmo-
wych  transportujących odpady, 16 przenośników 
bunkrowych, 5 przenośników przyspieszających, 
2 przenośniki kanałowe, 7 przenośników sortow-
niczych, obrotowe sito bębnowe, 5 separatorów 
optycznych przewidzianych do odzysku papieru 
i  tworzyw sztucznych, 1 separator  balistyczny, 
2 separatory metali żelaznych i  1 nieżelaznych, 
1 separator powietrzny, 5 kabin sortowniczych, 
rozrywarka worków, prasa belująca, dwie stacje 
załadunku odpadów, stacja kompresorów. Proces 
sterowany jest automatycznie komputerem. 

Zastosowana technologia jest zgodna z najlepszą 
praktyką, wykorzystująca energooszczędne roz-
wiązania technologiczne, optymalna kosztowo.



W  hali magazynowej sortowni funkcjonuje 

Punkt selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych pod nazwą PGOW.

Eksploatowane od 1974 roku składowisko od-
padów komunalnych Barycz to obszar o po-
wierzchni około 36 ha podzielony na trzy etapy, 
otoczony pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 
od 35–80 m, z czego 25 ha (I i II etap) jest zrekul-
tywowane i obsiane trawą. Rokrocznie prowa-
dzone są prace pielęgnacyjne.



W marcu 2005 roku został oddany do eksploatacji 
III etap składowiska odpadów komunalnych Ba-
rycz o powierzchni około 11 ha. Nadano mu kształt 
zagłębionej niecki. Docelowo złoże odpadów na 
terenie III etapu ukształtowane zostanie jako po-
nadpoziomowe do zrównania z  II etapem skła-
dowiska. Dno i skarpy niecki III etapu składowiska 
zostały uszczelnione odpowiednio do warunków 
geologicznych. Uszczelnienie niecki składowiska 
wykonano jako dwuwarstwowe złożone z bento-
maty oraz  geomembrany PEHD o grubości 2 mm.

Powstające podczas deponowania odpadów 
odcieki są zbierane w  warstwie filtracyjno-dre-
nażowej, skąd poprzez zbiornik zamkniętym ko-
lektorem odciekowym kierowane są do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej. 



Instalacja do pozyskiwania 
biogazu i produkcji energii 
elektrycznej z biogazu

Powstający w procesie fermentacji zachodzącym 
w złożu deponowanych na składowisku odpadów 
komunalnych Barycz biogaz jest przetwarzany na 
energię elektryczną i  cieplną w  zainstalowanych 
czterech zautomatyzowanych, bezobsługowych 
blokach energetycznych (zespołach prądotwór-
czych) o łącznej mocy 1341 MWh. Pierwszy z blo-
ków zainstalowany został w  maju 1998 roku, 
a czwarty w grudniu 2009 roku. 

Nadmiar energii elektrycznej, po zaspokojeniu 
potrzeb własnych, jest dystrybuowany do od-
biorców zewnętrznych. Wytwarzane podczas 
produkcji energii elektrycznej ciepło wykorzy-
stywane jest dla potrzeb własnych ogrzewania 
obiektów, ciepłej wody użytkowej oraz do pro-
cesu suszenia frakcji biodegradowalnej wyod-
rębnionej ze zmieszanych odpadów komunal-
nych w procesie ich sortowania.

W rejonie obiektów stanowiących Centrum Eko-
logiczne Barycz prowadzone są badania monito-
ringowe w zakresie: badań mikrobiologicznych 
powietrza atmosferycznego i  odorów, badań 
na obecność metanu w  powietrzu glebowym, 
badań fizykochemicznych i  bakteriologicznych 
wód powierzchniowych i podziemnych, pomia-
rów natężenia  hałasu oraz pomiarów osiadania. 
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska pro-
wadzi stałe kontrole prawidłowości eksploatacji 
instalacji.



Ścieżka edukacyjna

Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz zain-
stalowana została przeznaczona dla najmłod-
szych ścieżka edukacyjna, której zadaniem jest 
uświadamianie maluchom co to są odpady,  jakie 
odpady codziennie wytwarzamy i jak z nimi wła-
ściwie postępować.

Przedstawione obiekty gospodarki odpadami 
komunalnymi wraz ze ścieżką edukacyjną two-
rzące Centrum Ekologiczne Barycz zrealizowane 
przy współfinansowaniu ze środków Unii Euro-
pejskiej; FS i POiŚ i RPO pozwalają na gospoda-
rowanie odpadami zgodnie z wymaganiami sta-
wianymi przez prawo Unii Europejskiej i Polski. 

Zastosowane technologie, rozwiązania projekto-
we i utrzymywane standardy eksploatacji zapew-
niają bezpieczeństwo dla ludzi i ochronę środowi-
ska naturalnego. 



Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Spółka z o. o.
31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1

www.mpo.krakow.pl
mpo@mpo.krakow.pl
tel. 12 646 22 22
fax 12 646 23 50
Infolinia: 801 084 084

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014–2020 

Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, 
Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Podziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami

Tytuł projektu: 
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni

odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Całkowita wartość projektu: 21 233 663,74 PLN
Kwota dofinansowania: 11 534 936,05 PLN 

Wkład własny: 9 698 727,69 PLN
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