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Oświadczenie 

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. (WPO ALBA) działa na wrocławskim rynku gospodarki odpadami od 

ponad 60 lat. Firma zapewnia miejsca pracy dla prawie 400 osób, a kolejnych kilkaset znalazło zatrudnienie dzięki współpracy 

spółki z licznymi podwykonawcami.  

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na firmy odbierające odpady nałożony został 

obowiązek dostarczania ich do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK).  Z kolei na mocy 

uchwały nr XXVIII/803/12 z dnia 8 listopada 2012 r.  Sejmik Województwa Dolnośląskiego wskazał zarządzany przez WPO 

ALBA Zakład Przetwarzania Odpadów przy ul. Szczecioskiej we Wrocławiu jako instalację do zastępczej obsługi regionu 

północno-centralnego, która może zagospodarowad rocznie 210 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych. 

Równocześnie WPO ALBA jest zobowiązana do spełnienia innych wymogów prawnych związanych  

z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. osiągnięcia określonych poziomów recyklingu oraz 

ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  

Od połowy 2012 r. WPO ALBA pozostaje w stałym w kontakcie z urzędami i instytucjami kompetentnymi w zakresie 

gospodarki odpadami, dążąc do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniami 

wydawanymi na rzecz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Niezależnie od tych działao, ustalając na przełomie listopada i grudnia 2012 r. ceny odbioru odpadów komunalnych na 

kolejny rok, WPO ALBA zakładała, że od stycznia 2013 r. 100% odpadów będzie dostarczanych do jedynej w regionie instalacji 

RIPOK w Rudnej Wielkiej, a instalacja ta zagwarantuje przyjęcie wszystkich odpadów komunalnych i zagospodaruje je w taki 

sposób, aby osiągnięte zostały poziomy recyklingu i odzysku.  

Jednakże uzyskane przez WPO ALBA ekspertyzy prawne wykazały, iż RIPOK w Rudnej Wielkiej nie posiada mocy 

przerobowych potrzebnych do zagospodarowania odpadów komunalnych z całego regionu północno-centralnego, a ponadto 

nie może zapewnid osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu i odzysku. W konsekwencji w styczniu 2013 r. 

Zarząd WPO ALBA zdecydował o dywersyfikacji kierunków wywozu odpadów komunalnych.  

W sytuacji, gdy nasze kroki przyniosą wymierny skutek, zapewniamy, że obniżymy naszym Klientom ceny za wywóz 

zmieszanych odpadów komunalnych proporcjonalnie do skali uzyskanego ograniczenia kosztów. O korektach cen będziemy 

niezwłocznie informowad za pośrednictwem naszej strony internetowej, Biura Obsługi Klientów oraz podczas bezpośrednich 

rozmów z Klientami. W przypadku dodatkowych pytao pracownicy Biura Obsługi Klientów są do dyspozycji i udzielają 

stosownych informacji.  

Mamy nadzieję, że intensywne działania podejmowane przez spółkę pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków 

zmian ustawowych dla mieszkaoców.  

Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy także, że WPO ALBA działa zgodnie z prawem, standardami i normami oraz zapewnia 

pełną współpracę z właściwymi instytucjami kontrolnymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 

i Urzędem Miasta Wrocławia.  

 

 

 
 

 


