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DLACZEGO SPALARNIA ? 
I DLACZEGO W FORMULE PPP ??? 

ZTPO W GDAŃSKU – WIZUALIZACJA SZADÓŁKI 

LOKALIZACJA – TEREN ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO 

Opracowanie Schleifer&Milczanowski 



Wpływ zbliżających się niektórych zobowiązań Polski  

w stosunku do UE na sytuację odpadową w Polsce 

- Dyrektywa odpadowa dotycząca zmniejszenia ilości składowanej frakcji 

organicznej na składowiskach odpadów; 

- Zakaz składowania odpadów komunalnych na składowiskach  

o kaloryczności powyżej 6 GJ/Mg; 

- Polskie składowiska osiągają poziom przepełnienia, co w niedalekiej 

przyszłości spowoduje brak miejsca na składowanie odpadów; 

- Konieczność budowy nowoczesnych instalacji do utylizacji odpadów. 

1. Zapobieganie powstawaniu 

2. Ponowne użycie 

3. Recylking 

4. Odzysk energii 

5. Składowanie 

Hierarchia postępowania z odpadami 



Spalarnie odpadów komunalnych w Europie 

W UE eksploatowane są 454 spalarnie odpadów komunalnych (w tym 396  

z kotłami rusztowymi, 32 kotły fluidalne, 19 piecy obrotowych lub 

oscylacyjnych i 7 z zastosowaniem innych technologii – piroliza i zgazowanie. 

Europejskimi liderami w spalaniu odpadów komunalnych w Europie w 2010 

roku byli: 
 

  1. Niemcy 20,0 mln ton   72 instalacje 

  2. Francja 13,7 mln ton 129 instalacji 

  3. Włochy   5,7 mln ton   53 instalacje 

  4. Szwecja   5,1 mln ton   30 instalacji 
 

W Polsce funkcjonuje obecnie jedna, niewielka instalacja spalarniana… 

w Warszawie. 

Dlaczego tak rzadko buduje się w Europie instalacje z zastosowaniem 

innych alternatywnych technologii? 
 

Spalanie na ruszcie jest technologią sprawdzoną, pewną, nie 

stwarzającą niepotrzebnych ryzyk! 





Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

w Gdańsku 



DZIAŁALNOŚĆ  ZAKŁADU 

Zagospodarowanie odpadów 

przyjmowanych z terenu Gdańska  

oraz gmin: 

Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, 

Somonino, Przodkowo, Kartuzy 

 

 

•Obsługa ok 600 000 mieszkańców 

•Zatrudnienie -  310 osób 

•Odbiór ok. 150 tys. Mg/rok odpadów 

komunalnych (kod: 20 03 01) 

•Selektywna zbiórka odpadów,  

ok. 3000 pojemników na terenie 

Gdańska 

•Zbiórki odpadów niebezpiecznych 

organizowana 2  razy w roku 

 

 



SORTOWNIA  ODPADÓW  ZMIESZANYCH 

Opis i parametry: 

•210 000 Mg odpadów 

komunalnych rocznie przy 

pracy na 3 zmiany 

•2 linie na zmieszane odpady 

komunalne 22 Mg/h każda 

•1 linia na odpady zielone  

i mokre 0,6 Mg/h 

•1 linia na tworzywa sztuczne 

2 Mg/h 

•1 linia na makulaturę 3 Mg/h 

•1 linia na szkło  5 Mg/h 

 



KOMPOSTOWNIA 

Parametry: 

• powierzchnia obiektu – 6 082 m2 

• wydajność kompostowni  

  przewidziana na min 40 000 Mg,  

  max 60 000 Mg rocznie. 

• 14 tuneli do kompostowania,  

•  długość tunelu 49 m, szerokość  5 m 

•  przerzucarka kompostu BACKHUS 

• otwarty plac dojrzewania kompostu 

 

Przeznaczenie obiektu: 

• odpady biodegradowalne   

  pochodzących z selektywnej zbiórki   

  (mokre) 

• odpady biodegradowalne   

  wydzielone  ze zmieszanych  

  odpadów komunalnych 

• odpady zielone 



BIOELEKTROWNIA 

10 
Opis i parametry: 

• 2 nowe generatory gazowe  

o mocach   685kW i 380 kW  

+ stary generator 200 kW 

• 119 nowych studni biogazowych     

(w sumie 147 studni) 

• Moc ok. 1,2 MW energii elektrycznej 

i 1,2 MW energii  cieplnej 

• Docelowo pobór ok 950 m3/h  

biogazu 

• Produkcja ok. 9000 MWh/rok energii 

elektrycznej 



PODCZYSZCZALNIA 
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Opis i parametry: 

•podczyszczenie ścieków  

i odcieków powstających na 

terenie zakładu 

•technologia odwróconej 

osmozy 

•wydajność średnio-dobowa to 

180 m3/d - 130 m3/d permeat 

(część czysta, częściowo 

oczyszczona woda), 50 m3/d 

retentat (część bardziej 

stężonego roztworu) 

 



KWATERY SKŁADOWISKA 

Nowa kwatera 800/1 

(do składowania odpadów 

balastowych): 

•trzy podsektory: A, B, C. 

•pojemność ok 1651 tys. m3 

•szacowany okres eksploatacji 

do 2027 roku 

Wyeksploatowana kwatera 800/2 

(od 2011 roku w trakcie rekultywacji) 



INNE OBIEKTY 

Magazyn odpadów 

niebezpiecznych 

Infrastruktura towarzysząca  

(zaplecze biurowe, socjalne, remontowe, garażowe) 

Kwatera składowania azbestu 



ZBIÓRKA SELEKTYWNA ODPADÓW SUROWCOWYCH 

NA TERENIE GDAŃSKA 
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Selektywna zbiórka 

odpadów obejmuje:  

• Papier 

• Tworzywa sztuczne 

• Szkło białe 

• Szkło kolorowe 
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SUROWCOWYCH NA 

TERENIE GDAŃSKA – SYSTEM DUALNY „SUCHE – MOKRE” 

 

M.in.: puszki metalowe i aluminiowe, kartony po 

sokach i mleku, pojemniki z resztkami jedzenia, 

pojemniki po kosmetykach, tubki po paście, fajans, 

porcelana, pampersy, tekstylia, odpady 

opakowaniowe (tylko w sytuacji, gdy nie trafią do 

kolorowych pojemników do segregacji), takie jak 

szkło, papier i tworzywa sztuczne. 

Odpady nadające się do kompostowania czyli 

biodegradowalne, np.: resztki żywności, fusy po 

kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, 

zużyte ręczniki papierowe i chusteczki 

higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa, 

liście, rośliny, ziemia po kwiatach. 



Surowiec Udział [%] 

Frakcja BIO 37,50 

Pre-RDF 25,72 

Tworzywa szt. 2,38 

Makulatura 3,24 

Met. Żelazne 1,30 

Met. Nieżelazne 0,20 

Szkło 1,08 

Opak. wielomateriałowe 0,32 

Opony 0,05 

Inne ( w tym niebezpieczne ) 0,02 

Balast 28,19 

RAZEM 100% 

Bilans sortowni Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

(średnie dane za okres 01.01.2012 – 31.10.2012) 



1. Gwarancja ciągłości odbioru frakcji energetycznej 

 

2. Realizacja wspólnej polityki gospodarki odpadami na zasadach 

partnerskich 

 

3. Wpływ wszystkich ZZO na kształt Projektu 

 

4. Wynegocjowanie możliwie najniższej ceny dla wszystkich 

 

5. Możliwość wynegocjowania zapewnienia odbioru  

i zagospodarowania frakcji energetycznej do momentu oddania 

do użytku ZTPO 

Dlaczego projekt o charakterze regionalnym (ppp): 



Dotychczasowe prace nad Projektem: 

1. Analiza lokalizacyjna 

• W ramach Studium Wykonalności 

• InvestGDA / GARG 

 

2. Przygotowania dokumentacji 

• Studium Wykonalności 

• Raport o oddziaływaniu na środowisko (Szadółki) 

• Decyzja środowiskowa 

• Wniosek o dofinansowanie / PPP 

 

3. Analiza prawno – ekonomiczna 

 

4. Dialog społeczny 

 

5. Dialog techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi 



Projekt regionalny  

 Realizacja w formule PPP – np. w formie dialogu konkurencyjnego 

 Szacunkowy koszt Projektu to c. 625 mln PLN 

 c. 250,000 Mg frakcji energetycznej 

 c. 60 MWth oraz c. 23 MWe 

 Zabezpieczenie odbioru frakcji z wszystkich 9 ZZO z WP 

 Efekt skali, wyższa opłacalność Projektu 

 - Wpływ na wysokość opłaty na bramie 

 - Wpływ na ceny ciepła 

 Pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło w Gdańsku w okresie letnim 

 Możliwość kompleksowego zarządzania transportem odpadów w całym WP 

Wstępne założenia Projektu: 

1. Gdańsk jest najkorzystniejszą lokalizacją na budowę ZTPO 

 

2. Gwarancja frakcji energetycznej jako najważniejszy punkt dla 

Projektu 



PALIWO DLA INSTALACJI 

•9 Zakładów Zagospodarowania 

Odpadów 

•Spółki komunalne 

•Prawie 100% województwa 

Pomorskiego ( 2.15 mln ) 

% 



19/34 

• Palenisko z rusztami posuwisto-zwrotnymi chłodzonymi 

wodą - dwie linie o łącznej wydajności około 250 000 Mg/rok 

frakcji energetycznej 

• Kocioł czterociągowy z czwartym ciągiem poziomym 

• Układ oczyszczania spalin, oparty na metodzie półsuchej 

usuwania zanieczyszczeń kwaśnych oraz niekatalitycznej 

redukcji tlenków azotu SNCR. 

PLANOWANA INSTALACJA 



• Zespół turbinowo-prądnicowy (produkcja energii elektrycznej  

i ciepła z wytwarzanej w kotłach pary) 

• Ciepło wykorzystywane na potrzeby zakładu oraz sprzedawane 

do gdańskiej sieci ciepłowniczej ( 60 MW ) 

• Energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby zakładu 

(4MW) oraz sprzedawana (28 MW) 

• Kaloryczność frakcji energetycznej odpadów – c.14 GJ/MG 

PRODUKCJA ENERGII W KOGENERACJI 





SPALARNIA 

EdF 



DECYZJA ŚRODOWISKOWA 



SYTUACJA OBECNA 



Umowa nr 965 o współpracy między ZZO 

1. ZZO, które podpisały umowę dnia 16 listopada 2012r.: 

-Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku; 

-Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą Łężycach (koło Gdyni); 

-Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie; 

-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku; 

-Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Kwidzynie. 
 

2. Założenia 

Ustalenie szacunkowej ilości frakcji energetycznej [Mg/rok]  

z poszczególnych ZZO, na podstawie której będzie ustalona: 

-wielkość udziałów każdej ze Stron w kosztach fazy przedinwestycyjnej  

  Projektu, 

-w dalszej kolejności, przed wszczęciem procedury na wybór partnera 

prywatnego - przepustowość ZTPO, 
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Słupsk 
Eko Dolina 

Szadółki 

Tczew 

Kwidzyn 

Planowany 
ZTPO  

w Gdańsku 

ZZO 
EkoDolina 

ZTPO 

ZZO 
Szadółki 

ZZO 
Tczew 

Pozostałe 2 ZZO 

45% 

12% 
10% 

33% 

Źródło: Opracowanie własne 

• 5 Zakładów Zagospodarowania 

Odpadów 

• Spółki komunalne 

• Prawie 80% województwa 

Pomorskiego 

Aktualnie – strumień paliwa (minimalny) 

ZZO preRDF [Mg/rok] 

Szadółki 60 000 

Eko Dolina 44 000 

Tczew 16 000 

Słupsk 7 000 

Kwidzyn 6 500 

SUMA 133 500 



Kwestie instytucjonalne 

Większość firm biorących udział w dialogu technicznym uważa, że 

najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie umowy ze „spółką spółek” 

będącą właścicielem preRDFu, co poprzez ograniczenie ilości podmiotów 

ułatwi realizację projektu na etapie przygotowawczym jak i inwestycyjnym  

Dwie firmy są zdania, że umowa powinna być podpisana z gminą/gminami.  

Z niniejszych dwóch jedna jest zainteresowana podpisaniem umowy tylko  

z jedną gminą (np. Gminą Miasta Gdańska), która weźmie odpowiedzialność 

za pozostałe podmioty publiczne biorące udział w projekcie 

Jedna z firm jest zainteresowana utworzeniem wspólnej spółki podmiotu 

publicznego i prywatnego 

Jeden z potencjalnych PP uważa, że zamówienie powinno być na odbiór  

i zagospodarowanie preRDFu, a decyzja, czy należy budować spalarnię  

oraz jakiej wielkości, powinna leżeć po stronie partnera prywatnego 

Podsumowanie dialogu technicznego (ppp)  

(najważniejsze kwestie) 



Decyzja środowiskowa (DŚ) 

Wszystkie firmy są w stanie wybudować i eksploatować zakład zgodnie  

z zapisami w DŚ 

Pięć firm spośród tych biorących udział w dialogu technicznym uważa, że 

szczegółowe zapisy w DŚ ograniczają możliwość zastosowania nowych  

i lepszych rozwiązań technologicznych oraz że poziom szczegółowości tych 

zapisów może doprowadzić do konieczności zmiany DŚ 

Trzy firmy są zdania, że konieczne jest uzyskania opinii od organu 

wydającego DŚ z zaznaczeniem, zmiany których parametrów nie wpływają na 

konieczność uzyskiwania nowej DŚ (np. zmniejszenie ilości paliwa, 

zmniejszenie kaloryczności, zmiana technologii na lepszą – zgodną z BAT, 

etc.) 

Jedna firma uważa, że zapisy w DŚ są wykonalne, ale zważywszy na 

tendencje zmian w gospodarce odpadami (m.in. zmiany prawne, 

przyzwyczajenia mieszkańców) należy rozważyć dopuszczenie spalania 

odpadów zmieszanych w DŚ 

 

Podsumowanie dialogu technicznego  

(najważniejsze kwestie) 



Przepustowość 

Wszystkie firmy biorące udział w dialogu technicznym są w stanie zrealizować 

budowę spalarni etapowo, co jednak podniesie koszty inwestycji oraz 

eksploatacji 

Cztery firmy są w stanie wybudować instalację mogącą spalić o 30% więcej 

odpadów niż byłoby to zagwarantowane przez podmiot publiczny 

Natomiast pięć firm oświadcza, że z ich doświadczeń wynika, iż większą 

szansę na realizację ma inwestycja, którą projektuje się „na miarę” 

Dodatkowo dwie firmy zadeklarowały możliwość wybudowania 1 linii 

technologicznej mogącej spalić do 270 tys. ton odpadów rocznie 

Zasada put or pay 

Dziewięć firm jest zdania, że zasada put or pay jest konieczna, choćby 

stosując mechanizm opłaty stałej (miesięcznej) i opłaty zmiennej (korygującej 

niedobór paliwa lub nadprodukcję energii z odpadów) 

Pozostałe firmy uważają, że zasada put or pay może być trudna do realizacji 

w obecnym wymiarze prawnym. Lecz zaznaczają, iż są inne mechanizmy 

gwarancji finansowania, bardziej korzystne dla partnera publicznego 

Podsumowanie dialogu technicznego  

(najważniejsze kwestie) 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (1/6) 

1. Ogłoszenie postępowania - 29 lipca 2013 r. 

 

2. Przedmiot zamówienia (Etapy): 

 - Etap I - Analizy wstępne oraz określenie modelu realizacji projektu 

  Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) Analiza i aktualizacja już przygotowanej dokumentacji; 

  b) Analiza i ocena możliwych scenariuszy realizacji projektu; 

  c) Przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej realizacji  

  wybranego modelu przedsięwzięcia; 

  d) Wypracowanie modelu gwarancji frakcji energetycznej dla  

  przyszłego partnera prywatnego; 

  e) Rekomendacja ostatecznego scenariusza realizacji projektu  

  od strony instytucjonalnej. 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (2/6) 

 - Etap II - Sporządzenie wstępnej dokumentacji postępowania 

  Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) Opracowanie harmonogramu postępowania; 

  b) Przygotowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania; 

  c) Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

  d) Udzielanie odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia; 

  e) Przygotowanie projektu umowy obejmującej wszystkie aspekty  

 techniczne, prawne i ekonomiczne realizacji projektu 

 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (3/6) 

 - Etap III - Udział w postępowaniu na etapie dialogu / negocjacji z PP 

  Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) Udział i doradztwo w procesie dialogu / negocjacji; 

 

  b) Sporządzenie protokołów z przeprowadzonego dialogu /   

 negocjacji; 

 

  c) Wypracowanie finalnej struktury transakcji podziału ryzyk oraz  

 przygotowanie raportu z przeprowadzonego dialogu /   

 negocjacji wraz z rekomendacją dotyczącą zmian w   

  dokumentacji na wybór partnera prywatnego 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (4/6) 

 - Etap IV - Sporządzenie ostatecznej dokumentacji postępowania  

 Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) Przygotowanie dokumentów, w zależności od przyjętego  

  wariantu; 

  b) Opracuje metody i narzędzia kontroli realizacji umowy z   

 podmiotem prywatnym; 

  c) Uzyskanie stanowiska regionalnej Izby Obrachunkowej  

  w Gdańsku, Głównego urzędu Statystycznego oraz   

  Ministerstwa Finansów odnośnie wpływu proponowanego  

  wariantu realizacji projektu lub braku jego wpływu na wzrost  

  limitu zadłużenia publicznego; 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (5/6) 

 - Etap V - Ocena ofert oraz wybór partnera prywatnego  

 Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) Udzielenie odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do   

 składania ofert;   

  b) Opracowanie raportu oceniającego wszystkie oferty, ze   

 wskazaniem i uzasadnieniem najkorzystniejszej oferty; 

  c) Doradztwo skutkujące złożeniem przez Wykonawców minimum  

 dwóch ważnych ofert, doprowadzeniem do wyboru partnera  

 prywatnego inwestycji oraz podpisania pomiędzy nim,  

  a Zamawiającym (partnerem publicznym) umowy o partnerstwie  

 publiczno-prywatnym; 



Wybór doradcy prawnego, technicznego  

i finansowo-ekonomicznego (6/6) 

 - Etap VI - Opracowanie wniosku o dofinansowanie fazy inwestycyjnej 

  Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

  a) W przypadku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków  

 funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020,  

 zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie niezbędnej   

 dokumentacji aplikacyjnej do wymogów związanych  

  z uzyskaniem dofinansowania w tym okresie;   

  b) Wykonawca będzie miał obowiązek wykonywania wszelkich  

  ewentualnych poprawek, uzupełnień, zmian itp. wymaganych  

 przez organy i/lub instytucje do momentu pozytywnej weryfikacji  

 wniosku i przyznania dofinansowania przez właściwe organy  

  i/lub instytucje (podpisanie przez Zamawiającego umowy  

  o dofinansowanie). 



Dofinansowanie z FUE 

- Dnia 12 grudnia 2012 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie 

projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej – faza 

przedinwestycyjna” nr POIS.02.01.00-00-005/12; 

- Wysokość dofinansowania wynosi: 12 775 500,00 PLN (tj. 85% środków 

kwalifikowanych); 

- Partycypacja partnerów projektu (ZZO) w kosztach kwalifikowanych, 

stanowiących „wkład własny” – zgodnie z umową nr 965  

z dnia 16 listopada 2012 r.; 

- Możliwość uzyskania dofinansowania na fazę inwestycyjną Projektu ze 

środków UE w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 

 



Dziękuję za uwagę  

KONTAKT: 
Sławomir Kiszkurno 

skiszkurno@zut.com.pl 

 

W prezentacji wykorzystano zdjęcia i materiały z zasobów Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 


