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Rys historyczny gospodarki odpadami w Elblągu 
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Elblągu 
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utworzono zakład budżetowy 
pod nazwą  
 
Zakład  Utylizacji Odpadów  
w Elblągu 

 
 

1995 
rozpoczęto budowę 
składowiska odpadów 
w technologii kopca 
bioenergetycznego 



Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi  
 

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi to współistnienie modułów 
technologicznych polegających na: 
• Unikaniu powstawania odpadów- technologie bezodpadowe, opakowania wielokrotnego 

użytku,  
• Recyklingu - egregacja odpadów i wydzielanie ze strumienia surowców wtórnych.  
• Kompostowaniu - przetworzenie odpadów na materiał użytkowy (nawóz organiczny), 

unieszkodliwianie pod względem sanitarnym oraz redukcja masy odpadów kierowanych na 
składowisko (do około 40 - 50 % pierwotnej masy).  

•  Spalaniu -  jest to najbardziej radykalna metoda unieszkodliwiania odpadów. Wzbudza ona 
wiele kontrowersji. Tym niemniej jest na świecie szeroko stosowana (Niemcy 30 %, Szwajcaria 
60 %, Japonia 78 % ogólnej masy odpadów).  
 

W Polsce w latach dwudziestych w Poznaniu wybudowano dużą spalarnię odpadów miejskich, która pracowała 
blisko 30 lat. W okresie powojennym nie wybudowano żadnej spalarni odpadów komunalnych. Dopiero w 2001 
roku  w Warszawie oddana została do eksploatacji pierwsza spalarnia odpadów komunalnych. 
 W ostatnich latach próbuje się wytwarzać z odpadów komunalnych specjalne paliwo (tzw. RDF), które można 
spalać lub współspalać w paleniskach węglowych. 

 

 



System Gospodarki Odpadami komunalnymi  do roku 2012 
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Każdy system gospodarki odpadami obejmuje trzy 
podstawowe elementy: 

Gromadzenie   
 

Usuwanie   
 

Unieszkodliwianie   



Etap – zbieranie odpadów 
 

 W Elblągu 100% mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych objętych 
było zorganizowaną zbiórką  i transportem niesegregowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych.  

 Działalnością tą zajmowały się firmy prywatne oraz komunalna, posiadały 
one odpowiednie zezwolenia na tego typu działalność wydawane przez 
Prezydenta Miasta. Zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i transport posiadały : 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu , 
 „Cleaner” ZPChr Sp.j. w Elblągu , 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Complex” z Nowego Stawu .  

 
 



Etap – zbieranie odpadów 
 

 
 

Rodzaj i ilość pojemników rozmieszczonych na terenie miasta przez firmy odbierające 
odpady komunalne zmieszane. 

Lp
. 
 

Rodzaj pojemnika Jedn. 
miary 

MPO 
Sp. z o. o. 

„Cleaner” 
Zakład                      

Sprzątania 

P.U.K. 
„Complex” 

Razem 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pojemnik 110 l 
Pojemnik 120 l 
Pojemnik 240 l 
Pojemnik 1.100 l 
Pojemnik 2.200 l 
Pojemnik 10 m³ 
Pojemnik 5-6 m³ 
Pojemnik 7 m³ (odkryty) 
Pojemniki 2 m³ 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

3.145 
4.556 

676 
2.021 

179 
103 

6 
12 
0 

14 
978 
495 
928 

0 
62 
0 

81 
40 

0 
20 
30 

160 
0 
0 
0 
0 
0 

3.159 
5.554 
1.201 
3.109 

179 
165 

6 
93 
40 

Razem szt. 10.698 2.598 210 13.506 
 



Selektywna zbiórka odpadów 

 Selektywna zbiórka prowadzona była zarówno przez ZUO, jak i przez 
pozostałe firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. 

 Około 70% mieszkańców Elbląga miała dostęp do systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w pojemnikach.  

 Około 15 tys. mieszkańców (czyli 3,5 tys. gospodarstw domowych w 
dzielnicach domów jednorodzinnych) segreguje odpady systemem 
workowym (worki służą: do makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, 
opakowań wielomateriałowych i odpadów metalowych). Zbiórką i 
transportem odpadów zbieranych selektywnie zajmowało się głównie 
ZUO.  
 
 



Selektywna zbiórka odpadów 

 
 

Rodzaj i ilość pojemników rozmieszczonych na terenie miasta przez firmy odbierające odpady z 
selektywnej zbiórki. 

Lp. 
 

Rodzaj pojemnika Jedn. 
miary 

ZUO 
sp. z o. o. 

MPO 
Sp. z o. o. 

„Cleaner” 
Zakład                      

Sprzątania 

P.U.K. 
„Complex” 

Razem 

1. 
2. 
3. 

Pojemnik 1.100 l 
Pojemnik 2.200 l 
Pojemnik 12 m³ (odkryty) 

szt. 
szt. 
szt. 

665 
59 
0 

0 
0 
3 

42 
0 
0 

76 
0 
0 

783 
59 
3 

Razem szt. 724 3 42 76 845 
 



Selektywna zbiórka odpadów 

Odpady niebezpieczne typu komunalnego zbierane  były  w sposób 
selektywny poprzez: 
 6 Punktów Gromadzenia  Odpadów Niebezpiecznych, 
 pojemniki na przeterminowane lekarstwa z gospodarstw domowych w 40 

aptekach, 
 5 punktów do których mieszkańcy mogą bezpłatnie wyrzucać zużyte 

tonery, 
  szkoły, placówki szkolno-wychowawcze i inne większe instytucje, w 

których umieszczono 125 sztuk pojemników na baterie. 
 

 



 
 
 
Etap – odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.     82 – 300 Elbląg ul. Szańcowa 1 
Jednoosobowa spółka Skarbu Gminy – Miasta Elbląg, wpisana do rejestru pod  Nr KRS 0000225449; 

 Kapitał zakładowy 11.818.000 zł;  
 prawo wieczystego użytkowania działek nr 160 o pow. 1,17 ha, nr 161 o pow. 10,49 ha, nr 158 o 

pow. 16 ha. 
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. zarządzała oddziałem „Składowisko odpadów” zlokalizowanym w 
Elblągu przy ul. Mazurskiej 42, który posiada: 

 składowisko odpadów komunalnych w postaci kopca bioenergetycznego o dobowej zdolności 
przyjmowania odpadów komunalnych około 300 Mg i całkowitej pojemności składowania - 972.000 
Mg, obecnie zgromadzono – 788.200 Mg odpadów, 

 składowisko balastu o całkowitej pojemności składowiska - 12.800 Mg – zamknięte na potrzeby 
inwestycji, 

 instalację do odbioru biogazu i jego unieszkodliwiania, 
 instalację do zbierania odcieków ze składowisk i transportu do oczyszczalni, 
 magazyn odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, 
 czasowy magazyn surowców wtórnych, 
 stanowisko przygotowania do odzysku odpadów z selektywnej zbiórki ,  



 
 
 
Ilości odpadów w poszczególnych grupach dostarczonych  do 
ZUO sp. z o. o. w Elblągu. 

  

 Odpady z 
grupy 20 

 
 

[Mg] 

Odpady z 
grupy 19 

 
 

[Mg] 

Odpady z 
grupy 17 

 
 

[Mg] 

Odpady z 
grupy 16 

 
 

[Mg] 

Odpady z 
grupy 15 

 
 

[Mg] 

Odpady 
z  grup 

02,04,08 
13,18 
[Mg] 

RAZEM 
 
 
 

[Mg] 
Rok 2004 50.006,82 1.394,50 1.898,09 47,18 673,73 0,00 54 020,32 
Rok 2005 46.915,88 867,19 2.258,28 89,27 712,31 0,00 50 842,93 
Rok 2006 49.264,92 1.223,79 4.904,04 138,98 778,31 22,03 56 332,07 
Rok 2007 49.016,62 1.724,26 5.083,35 339,10 764,71 74,11 57 002,15 
Rok 2008 47.996,82 774,96 3.840,65 552,22 847,70 51,39 54 120,02 
Rok 2009 47.459,09 1.115,34 5.479,05 33,59 893,02 27,69 55 017,78 
Rok 2010 55.976,41 497,94 3.043,25 14,63 1.078,67 14,12 60 624,21 
Rok 2011 58.090,54 588,12 4.414,47 24,41 1.083,79 9,36 64 210,69 
Rok 2012 50.069,62 187,42 5.396,49 18,16 1.199,95 1,37 57 103,64 
 



 
 
Odpady zebrane selektywnie opakowaniowe 

  

kod Rodzaj odpadu Ilość w 
Mg/r 
2006 

Ilość w 
 Mg/r 
2007 

Ilość w  
Mg/r 
2008 

Ilość w 
Mg/r 
2009 

Ilość w 
Mg/r 
2010 

Ilość w  
2011r 

Mg 

Ilość w 
2012 r 

Mg  
150101 Opakowania z papieru i 

tektury 
0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150102 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

326,77 326,31 375,90 384,37 532,62 515,46 515,82 

150104 Opakowania z metali 
 

14,46 2,10 1,42 7,49 6,97 2,23 1,81 

150105 Opakowania 
wielomateriałowe 

0,42 13,46 12,46 13,60 20,78 3,23 2,06 

150107 Opakowania ze szkła 
 

414,86 421,80 468,24 506,21 537,78 562,20 680,18 

200101 Papier i tektura 
 

561,65 646,00 781,10 708,62 609,80 672,85 693,60 

200108 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

      65,06 

200132 Leki       2,11 
Razem 1 354,16 1 409,85 1 639,12 1 596,03 1 685,11 1 755,97 1 960,64 

 



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” 
Elbląg ul. Mazurska 42 – brama wjazdowa 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Zapełnione i zadarnione kwatery 1, 2, 3, 4, 5. 



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” 
Elbląg ul. Mazurska 42 – boksy zbiórki szkła  

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” 
Elbląg ul. Mazurska 42 – wiata zbiórki papieru  

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” – 
stanowisko sortowania tworzyw 



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” 
Elbląg ul. Mazurska 42 – segment przygotowania odpadów do recyklingu 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Składowisko odpadów azbestowych 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Zapełnione i zadarnione kwatery 1, 2, 3, 4, 5 – stan przed rozbudową zakładu,  po decyzji 
umożliwiającej podwyższenie kopca o 4 m. 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Przestawna linia sortownicza odpadów komunalnych – sito bębnowe – stan przed rozbudową. 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Kabina sortownicza – stan przed rozbudową. 

  



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” 
 – kontener ssąco-tłoczący biogaz 



Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów”  
Kontener i pochodnia biogazu - modernizacji 



W 2003 roku zidentyfikowano główne problemy gospodarki 
odpadami w mieście Elbląg 

 Ograniczona pojemność istniejących kwater składowych 
 Brak instalacji  uniemożliwiający przeróbkę mechaniczno-biologiczną     
       odpadów kierowanych do składowania; 
 Brak kompostowni do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych; 
 Brak instalacji do pełnego gospodarczego wykorzystania biogazu z  
       istniejących pryzm energetycznych; 
 Selektywna zbiórka odpadów jest dostępna dla 70% mieszkańców miasta   
        Elbląga; 
 Nie zakończony proces rekultywacji nieczynnego wysypiska w Gronowie 

Górnym – negatywne oddziaływanie na środowisko; 



Cele do rozwiązania w gospodarce odpadami w Elblągu: 

 „Rozszerzenie zasięgu systemu gospodarki odpadowej” – stworzenie 
ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami; 

 „Zagospodarowanie strumienia odpadów” – ograniczenie ilości 
deponowanych na składowisku odpadów komunalnych; 

 „Redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych 
na składowisku odpadów”; 

 „Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój 
systemu edukacji ekologicznej”; 

 „Zakończenie procesów zamknięcia i rekultywacji nie użytkowanego 
składowiska odpadów w Gronowie Górnym”; 



Racjonalizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi i rekultywacja składowisk 

odpadów w Elblągu 
 
 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 
 

 



 Przedsięwzięcie zakłada racjonalizację gospodarki odpadami począwszy od 
źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę  i skuteczny system 
odzyskiwania do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów oraz 
ochronę powierzchni ziemi przed odpadami poprzez rekultywację terenów 
zdegradowanych.  

 Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowo systemem gospodarki odpadami 
miasto Elbląg oraz 5 gmin tj. 153 tys. mieszkańców (2 powiaty: grodzki 
miasto Elbląg i ziemski Elbląg), 

 Podstawowym elementem systemu jest rozbudowa Zakładu Utylizacji 
Odpadów. 

Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  



 

Przedsięwzięcie w sposób kompleksowy rozwiązuje problem gospodarki odpadami w 
mieście Elblągu poprzez: 
 

  intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów – wzrost odzysku surowców wtórnych 
poddawanych recyklingowi i zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych trafiających do 
Zakładu Utylizacji Odpadów, 

  odzysk i przeróbkę odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie wymaganych wskaźników 
odzysku zgodnie z dyrektywami unijnymi, 

  sortowanie odpadów zmieszanych – zminimalizowanie odpadów deponowanych na 
kwaterach, odzysk surowców wtórnych i odpadów biodegradowalnych, 

  rozwój edukacji ekologicznej – podniesienie świadomości społeczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,  

  poprawę warunków funkcjonowania Zakładu. 

Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  



Obszar objęty przedsięwzięciem 



Lokalizacja realizacji przedsięwzięcia 

ZUO 



Przedsięwzięcie składało się z dwóch Projektów: 
 Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w 

Elblągu”  
Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów,  
Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów,  
Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej. 

Projekt II Gronowo – „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta 
Elbląga w Gronowie Górnym ”  

  

Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  



Projekt I ZUO - Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu   
                           Utylizacji Odpadów 

W ramach rozbudowy i unowocześnienia przewidywano  wykonać: 
 Sortownię odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki o wydajności do 

70 000Mg w skali roku składającą się z nawy nadawczej, rozrywarki worków, 
kabiny wstępnego sortowania, sita bębnowego pozwalającego na separację trzech 
frakcji  0-80 mm, 80-300 mm i powyżej 300 mm,  6 separatorów opto-
pneumtycznych, separatora balistycznego, 3 separatorów metali, kabiny 
sortowniczej umożliwiającej podczyszczanie i rozdział surowców wtórnych, prasy 
umożliwiającej belowanie poszczególnych rodzajów surowców wtórnych. 
Sortownia umożliwia sortowanie odpadów na 14 frakcji. 

 Sortownię szkła o wydajności około 3 Mg/h, instalacja umożliwia podczyszczanie i 
rozdział na kolory  stłuczki szklanej. 



Projekt I ZUO - Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu   
                           Utylizacji Odpadów 

W ramach rozbudowy i unowocześnienia przewidywano  wykonać c.d. : 
 Kompostownię  o wydajności 28 000 Mg na rok w skład której wchodzi 10 

modułów kompostujących, 8 miejsc kompostujących fazy II, plac dojrzewania 
kompostu,   

 Plac gromadzenia i przerobu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych ze 
stosownym wyposażeniem technicznym, 

 Magazyn odpadów niebezpiecznych, 
 Budynek administracyjnego, 
 Plac „Centrum Recyklingu”, 
 3 agregaty prądotwórcze wykorzystujące biogaz z kopca bioenergetycznego, 
 Infrastrukturę towarzyszącą  sortowni i kompostowni.  



Projekt I ZUO  
 Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów 
W ramach tego zadania miano zakupić poniżej wymienione ilości 
pojemników i sprzętu: 
 
 566 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

opakowaniowych; 
 12 sztuk kontenerów typu EKO-SKŁAD do czasowego magazynowania odpadów 

niebezpiecznych w punktach dozorowanych wraz z wyposażeniem w atestowane 
beczki, pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne; 

 1000 sztuk pojemników o pojemności 140 litrów z przeznaczeniem do 
gromadzenia odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki zbiorcze; 

 6000 sztuk wiaderek o pojemności 10 litrów z przeznaczeniem do gromadzenia 
odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki do zbiórki „U ŹRÓDŁA”; 

 samochód wraz z zabudową łopatową o pojemności 12 m³ do opróżniania i 
transportu odpadów biodegradowalne. 



Projekt I ZUO  
Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej 

Dla celów prowadzenia edukacji ekologicznej przeznaczono salę w budynku 
administracyjnym na około 50 osób o powierzchni około 100 m². Sala edukacji 
ekologicznej wyposażona miała być w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt 
audio-wizualny, nagłośniający oraz meble. 



Projekt II – Rekultywacja składowiska dla miasta Elbląga w  
                      Gronowie Górnym 

Zakres rzeczowy obejmował: 
 
 wykonanie warstwy izolacyjnej (podglebia), 
 wykonanie warstwy glebowej,  
 wsianie w warstwę glebową mieszanki traw wraz z 

roślinnością ochronną, 
 nasadzenie drzew i krzewów 



Przebieg aplikacji o środki UE 

Beneficjenci ZUO Elbląg i Gmina Miasto Elbląg prace nad przedsięwzięciem 
rozpoczęli w roku 2002, przebieg tych prac był  następujący : 

1. Urząd Miejski w Elblągu oraz Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w 2002 roku 
złożyli Kartę potencjalnego przedsięwzięcia do Ministra Środowiska., zaś w 2003 
r. projekt został wpisany do Systemu Ewidencji Elektronicznej. 

2. Wniosek wraz ze Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Racjonalizacja 
gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu” 
został złożony w sierpniu 2005 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i 
Ministerstwa Środowiska. Dokumenty Aplikacyjne po uzgodnieniach z 
WFOŚiGW, NFOŚGW, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego, w dniu 16 listopada 2005 roku trafiły do Komisji Europejskiej i 
zostały zarejestrowane w dniu 21 listopada 2005 roku pod Nr 
2005/PL/16/C/PE/019. Dofinansowanie nie zostało jednak przyznane ze względu 
na wyczerpanie środków w perspektywie 2004-2006. 
 
 



Przebieg aplikacji o środki UE 

3. Przedsięwzięcie umieszczone zostało w Indykatywnym wykazie pozostałych  
      indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura    
      i Środowisko w ramach osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona  
       powierzchni ziemi na następujących pozycjach: 
 Monitor Polski ( nr 69, poz. 757) z dnia 5.10.2007 r. Obwieszczenie Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, na liście tej nasze przedsięwzięcie znajduje się na poz. 11, 

 Monitor Polski ( nr 30, poz.269) z dnia 8.04.2008 r. Obwieszczenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, na tej liście nasze przedsięwzięcie znajduje się na poz. 37, 

 Monitor Polski (nr 58 poz.521) z 13 sierpnia 2008 r.  Obwieszczenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 
– 2013 , na tej liście przedsięwzięcie znajduje się na poz. POIiŚ 2.1. - 12.  



Przebieg aplikacji o środki UE 

4.  Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Beneficjent przedsięwzięcia   
     „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk  
     odpadów w Elblągu”  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego   
     podpisał Umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego Nr PUM.PO  
     IiŚ/00001/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony  
     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na podstawie powyższej umowy  
      przygotowywano  podstawowe dokumenty tj. :  

 Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki   
     odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”; 
 Wniosek aplikacyjny przedsięwzięcia; 
 Programy Funkcjonalno-Użytkowe  dla Projektu I „Racjonalizacja gospodarki 

odpadami komunalnymi w Elblągu”; 
 Dokumentację przetargową dla poszczególnych kontraktów. 

 5. Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu zgodnie z wymaganiami  
      przygotował podstawowe dokumenty aplikacyjne i  złożył je w  dniu 22.12.2008  
      roku w WFOŚiGW w Olsztynie. 



Przebieg aplikacji o środki UE 

6.   W dniu 27 maja 2009 roku Spółka otrzymała potwierdzenie Instytucji  
        Pośredniczącej  – Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania     
        przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i    
        rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. 
 7.   Po okresie przygotowawczym w dniu 29 czerwca 2009 roku uroczyście podpisano  
       Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.01.00-00-008/09-00 Projektu  
       „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk  
       odpadów w Elblągu” WND-POIS.02.01.00-00- 008/09  w ramach działania 2.1.  
        Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za  
        szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;  priorytetu II  
        Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi ; Programu Operacyjnego  
        Infrastruktura i Środowisko 2007 –  2013 pomiędzy  Wojewódzkim Funduszem  
        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą w Olsztynie a Zakładem  
        Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
        Elblągu. 



Przewidywana nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie 

• Całkowity koszt przedsięwzięcia   
 

83 431 839 zł 
 

• Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia 
     

 82 024 090 zł 
 

• Wnioskowana dotacja z Funduszu 
Spójności  47 235 623 zł. 



Przewidywana  struktura finansowa 

•  Dotacja z Funduszu Spójności  
 

47 235 623 zł. 
 

• Dofinansowanie do kapitału Spółki 10 233 893 zł. 

• Pożyczka inwestycyjna 14 500 000 zł. 

• Kredyt inwestycyjny 10 062 181 zł. 

• Kredyt płatniczy 2 354 174 zł. 

• Środki własne ZUO 1 407 748 zł. 

• Ogółem środki finansowania 
przedsięwzięcia 83 431 838 zł. 



Realizacja przedsięwzięcia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt  I – Inżynier Kontraktu 
 Ogłoszenie przetargu 27.07.2009 r. – zakończenie procedury przetargowej – 18.03.2010 r., 
 Wpłynęło 5 ofert - wyłoniono wykonawcę - Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Żiębicka 35,; 60-164 

Poznań; Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt 22,3732 HM De Bilt Holandia  - wartość netto usługi 
-  1 235 974 zł. 

 Prowadzenie co dwa tygodnie Narady Budowy. 
 Poniesione wydatki -  995 645,74 zł. 

Kontrakt II - Budowa Infrastruktury ZUO 
 Ogłoszenie przetargu 15.02.2010r. – zakończenie procedury przetargowej – 23.06.2010 r.; 
 Wpłynęło 9 ofert – wyłoniono wykonawcę  i podpisano umowy z firmą HYDROBUDOWA GDAŃSK 

S.A – wartość netto kontraktu -19 419 590 zł; 
   Złożono 2 wnioski o pozwolenie na budowę w dniach -  16.12.2010 r. i 14.01.2011 r.; 
 Otrzymano pozwolenia na budowę w dniu 14.02.2011 r. i 14.03.2011 r.; 
 Przekazano plac budowy w dniu 4.02.2011 r.; 
 Zakończono realizację w dniu 23.06.2012 r.;  
 Poniesiono wydatki – 19 907 837,91 zł. 
 



Realizacja przedsięwzięcia 

 
 
 
 
 
 

Kontrakt III - Zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii          
technologicznych. 
 Ogłoszono przetarg 16.09.2009 r. – zakończono procedurę przetargową  - 21.12.2009 r.; 
 Wpłynęła 1 oferta - Sutco Polska Sp. z o.o. 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 10; Sutco Recycling Technik 

Britanniahutte 14, 51469 Bergisch Gladbach  - podpisano umowę w dniu 07.01.2010r. – wartość netto 
kontaktu - 15 530 000 zł ; 

 Rozpoczęto montaż linii technologicznych  - 12.01.2012 r.;   
 Zakończono realizację –  7.06.2012 r.; 
 Poniesione wydatki – 15 707 392,24 zł. 
Kontrakt  IV – Zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadów. 
 Ogłoszenie przetargu 14.01.2010 r.,  – zakończenie procedury przetargowej – 25.02.2010 r.; 
 Wpłynęła 1 oferta – konsorcjum: PBR – MEGARON Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe 

MEGARON Sp. z  o.o.,  – wartość netto kontraktu - 14 485 862 zł; 
 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę w dniu 24.09. 2010 r. ; 
 Otrzymano pozwolenie na budowę w dniu 26.11.2010 r.  
 Zakończono prace – 28.12.2011 r. . 
 Poniesiono wydatki – 15 122 433,05 zł. 

 



Realizacja przedsięwzięcia 
Kontrakt  V - Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu. 
 Ogłoszenie przetargu - 1.03.2010 r.,  – zakończenie procedury przetargowej – 19.04.2010 r.; 
 Wpłynęły 3  oferty – podpisano umowę na realizację kontraktu w dniu 10.05.2010 z konsorcjum:  

Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., INFRA S.A.,  wartość netto kontraktu - 5 147 000 zł. 
 Złożono 2 wnioski pozwolenia na budowę w dniach – 6.04.2011 r. i 13.04.2011 r. 
 Uzyskano pozwolenie na budowę – 11.04.2011 r. 
 Złożono wniosek zmiany decyzji środowiskowej dotyczącej kwatery w dniu 6.04.2011 r. . 
 Otrzymano Decyzję środowiskową -  10.06.2011 r.;   
 Wymówiono Kontrakt – 4.06.2012 r. Poziom poniesionych wydatków -  1 775 996,14 zł, 
 Ogłoszono nowe postepowanie przetargowe -13.07.2012 r. , zakończono procedurę przetargową – 

17.08.2012 r.; 
 Wpłynęły 4 oferty - podpisano umowę w dniu 17.08.2012 r.  z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska 

Foleko Sp. z o. o. w Świdnicy. Wartość netto kontraktu – 5 764 540 zł. 
Kontrakt  VI -  Dostawa maszyn, urządzeń, pojemników       
 Ogłaszano przetargi - od 20.12.2010 r.,  
 Dostawy obejmowały – pojazdy mechaniczne, ładowarkę, rozdrabniarkę wolnoobrotową,mobilny 

przesiewacz, rębak do gałęzi, kompaktor, wózki widłowe, myjkę przejazdową samochodów, ciągnik wraz 
z przyczepą, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych i 
niebezpiecznych,  

 Poniesione nakłady  netto  - 7 411 973,83 zł. 
 Dostawa kruszarki do gruzu – 580 000,00 zł. 



Realizacja przedsięwzięcia 

Kontrakt  VII -  Dostawa i  montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do  instalacji   
                             biogazu      
 Ogłoszenie przetargu 20.12.2010 r.,  – zakończenie procedury przetargowej –17.03.2011 r.; 
     Wpłynęły 3 oferty – podpisano umowę na realizację kontraktu w dniu 6.04.2011r. z Elteco Poland Sp. z o. o.  ul.   
         Pilotów 2 31-462 Kraków – wartość netto kontraktu – 1 978 000 00  zł. 
   Zakończono prace – 21.02.2012 r.; 
   Poniesiono nakłady – 2 096 823,01 zł. 
Kontrakt  VIII – Dostawa wyposażenia Sali edukacji ekologicznej  
   Przeprowadzono procedurę przetargową w dniach 21.03.2012 r. , 24.04.2012 r.; podpisano umowy-27.04.2012 .      
         24.05.2012 r.  I 28.05.2012 r.; 
   Poniesiono nakłady  - 172 260 zł. 
 Kontrakt  IX - Rekultywacja nieczynnego składowiska dla Miasta Elbląga w  
                          Gronowie  Górnym.                          
 Ogłoszenie przetargu 28.10.2009 r.,  – zakończenie procedury przetargowej –14.12.2009 r.; 
  Wpłynęły 4 oferty – podpisano umowę na realizację kontraktu w dniu 15.01.2010 z konsorcjum: B&W Usługi 

Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Obrońców Wybrzeża 4/18, 83-000 Pruszcz Gdański ; Dekpol Sp. z 
o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn ; Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice – wartość netto 
kontraktu – 1 529 797,90  zł. 

    Prace przy rekultywacji zakończono – podpisano protokół zakończenia robót w dniu 18.11.2010 r. 
    Poniesiono wydatki – 1 515 335,52 zł 



 
 
Realizacja  finansowa przedsięwzięcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
pierwotna 
projektu 

Wartość po 
przetargach i 
zakończeniu 

realizacji 
  Wydatki      
1. Kontrakt I - Inżynier Kontraktu 2 269 318              1 112 376,60    
2. Kontrakt II - Zaprojektowanie i wybudowanie poszczególnych budynków i budowli ZUO 21 337 226            19 840 643,06    
3. Kontrakt III - zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii technologicznych 8 811 982            15 675 074,75    
4. Kontrakt IV - zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadów  14 632 480 14 485 888,00    
5. Kontrakt V - zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu  10 653 971 1 777 742,89    
6. Kontrakt VI - dostawa maszyn, urządzeń i pojemników niezbędnych do funkcjonowania Zakładu 

Utylizacji Odpadów 
9 934 044 7 991 973,83    

7. Kontrakt VII - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do instalacji 
biogazu, 

1 328 998 2 148 607,88    

8. Kontrakt VIII - dostawa i sprzętu i wyposażenie sali edukacji ekologicznej 124 940 174 310,00    
9. Kontrakt IX - Rekultywacja składowiska odpadów w Gronowie Górnym 3 575 184 1 515 335,52    

10. Kontrakt III B – Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii technologicznej wytwarzania paliwa 
alternatywnego 

  4 900 000,00    

11.  Kontrakt V B – Wybudowanie kwatery balastu   5 786 747,71    
12. Promocja projektu 282 209 315 962,56    
13. JRP- Biuro Realizacji Projektu 1 597 725 1 669 092,03    
14. Prace studyjne 50 000 24 000,00    
15. Rezerwa 7 426 013 0,00 
16. Razem Koszty 82 024 089 77 629 529,99 
17. Odsetki od pożyczek  1 407 748 1 276 726,99    
18. Ogółem wydatki 83 431 839 78 906 256,98    



 
 
 
 
 
 

Źródła  finansowe przedsięwzięcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Źródła finansowania      
1. Dotacja z FS 44 873 842 43 909 675,03    
2. Dofinansowanie do kapitału spółki 10 233 893 9 733 000 
3. Pożyczka inwestycyjna 10 000 000 14 500 000,00    
4. Kredyt płatniczy 2 361 781 0,00 
5. Kredyt inwestycyjny 13 154 574 7 391 155,96    
6. Razem  80 624 090 75 533 830,99 
7. Środki własne ZUO 2  807 749 3 372 425,99 
  Ogółem środki 83 431 839 78 906 256,98 



 
 
 
 
 
Fazy prowadzenia procesu inwestycyjnego 
    Rozpoczęcie  - 29 czerwiec 2009 rok. 
    Zakończenie – 30 czerwiec 2012 rok.  
    Aneksowanie kontraktu V B Kwatera balastu –   
        30.04.2013 r. 

 
 



 
Realizacji przedsięwzięcia została zakończona w 
podstawowych Kontraktach 30.06.2012r. zaś pozostałe dwa 
Kontrakty III B do 31.12.2012 r. i V B -  30.04.2013 r.  
 
 
Ogółem poniesiono wydatki na realizację usług, dostaw i 
robót budowlanych na wartość netto –78 906 256,98 zł. 
  



Obiekty przedsięwzięcia – budynek administracyjny 
 

 
 

 
 



Obiekty przedsięwzięcia – plac gromadzenia odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych  

 
 

 
 



Obiekty technologiczne – sortownia odpadów  
 

 
 

 
 



Sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki 
odbywa się na instalacji znajdującej się w hali sortowni 



Odpady poddawane są separacji na sicie bębnowym o oczkach 0-80 
mm; 80 – 300 mm oraz powyżej 300mm 



Odpady oddawane są również separacji na zawartość metali na trzech 
separatorach metali , które wyodrębniają metale żelazne i aluminium.  



Odpady poddawane są również separacji na separatorze balistycznym, 
który dzieli frakcję tworzyw sztucznych na trzy rodzaje lekką, średnią 

i ciężką  czyli folia, drobne opakowania, pety. 



Separacja  odpady odbywa się na 6 separatorach opto-pneumatycznych, 
które dzielą poszczególne rodzaje odpadów na papier, tworzywa sztuczne 



Sortownie odpadów odbywa się na kabinie wstępnej,  w której następuje 
wydzielenie szkła, dużych folii, odpadów  niebezpiecznych.  



Dalszy proces sortownia odbywa się w kabinie głównej gdzie następuje 
podczyszczanie poszczególnych rodzajów odpadów surowcowych lub 

podział na rodzaje przeznaczonych do zbycia. 



Doczyszczanie frakcji metali prowadzone jest w kabinie małej. 



Obiekty technologiczne – magazyn odpadów niebezpiecznych   

 

 
 

 
 



Obiekty technologiczne – boksy na stłuczkę szklaną  

 

 
 

 
 



Obiekty technologiczne – kompostownia odpadów biodegradowalnych  

 
 

 
 



Obiekty technologiczne – kotłownia i agregaty prądotwórcze  

 

 
 

 
 



    Doczyszczanie frakcji paliwa alternatywnego. 

 
 

 
 



Instalacja produkcji  paliwa  alternatywnego. 

 
 

 
 



Wyprodukowanie  paliwa  alternatywnego. 

 
 

 
 



Odpady balastowe po sortowni oraz frakcja nieprzekompostowana 
składowana jest na kwaterze balastu i poddawana procesowi 
zagęszczenia przy użyciu kompaktora typu TANA 

 
 

 
 



Postać odpadów selektywnej zbiórki – odpady wielkogabarytowe 
 

 
 

 

  



Odpady wielkogabarytowe  poddawane są procesowi rozdrabniania 
przy użyciu rozdrabniarki do  odpadów  

 
 

 
 



Rozdrabnianie odpadów budowlanych – gruz  na dwie frakcje  
 

 
 

 

  



Stan istniejący gospodarki odpadami w Elblągu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1963 (...) 1995 1998 1999 2000 2001 2002  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2012 2013 

 
1963-1995 
odpady 
komunalne z 
miasta Elbląg 
składowano na 
wysypisku w 
Gronowie 
Górnym 

 

 
1998 
oddano do 
eksploatacji 
obiekt pod nazwa 
Zakład 
Utylizacji 
Odpadów 

 

 
1 października  2004  
przekształcono zakład 
budżetowy w spółkę prawa 
handlowego pod nazwą  
Zakład Utylizacji Odpadów 
sp. z o. o. w Elblągu 

 

 
 

1995 
rozpoczęto budowę 
składowiska odpadów 
w technologii kopca 
bioenergetycznego 

1 lipca 1999 
utworzono zakład 
budżetowy pod 
nazwą  
Zakład  Utylizacji 
Odpadów  w Elblągu 
 
 

29 czerwca 2009   Podpisanie  Umowę 
o dofinansowanie nr UDA-
POIS.02.01.00-00-008/09-00 Projektu „ 
Racjonalizacja gospodarki  
Odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów w 
Elbląg” . 

4 października 2013  
uroczyście  zakończono realizację 
projektu  „Racjonalizacja 
gospodarki  Odpadami 
komunalnymi i rekultywacja 
składowisk odpadów w Elbląg”  i 
rozpoczęto  eksploatację 
wszystkich instalacji.  



Współpraca gmin  w ramach przedsięwzięcia 

Zadania Gmin do wykonania : 
 Opracowano systemu prowadzenia gospodarki odpadami na 

terenie gmin. 
 Dostosowanie przepisów prawnych do opracowanego systemu 

gospodarowania odpadami, 
 Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 

systemem pojemnikowym i workowym, 
 Wskazanie miejsc usytuowania Punktach Gromadzenia 

Odpadów Problemowych ( niebezpiecznych), 
 

 
 



Współpraca gmin przy tworzeniu Rejonu Północnego Gospodarowania 
Odpadami     ZUO Elbląg 

Rejon Północny Gospodarowania Odpadami ZZO Elbląg 
powinien: 

 wykorzystać potencjał techniczno-organizacyjny miast Elbląga, 
Braniewa, Pasłęka, 

 Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” – 
to I etap w tworzeniu systemu gospodarowania odpadami, 

 Projekt wspólnego gospodarowania odpadami  etap II to: 
„Zintegrowany  system  gospodarowania odpadami 
komunalnymi  w Rejonie  N-W ZZO Elbląg dla terenu gmin 
Braniewo i Pasłęk” Beneficjenci: miasta Braniewo, miasto i 
gmina Pasłęk. 



Zakres projektu wg spisanych porozumień jest następujący: 
 
 
 budowa stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Braniewie i 

Pasłęku łącznie  z myjnią i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 
   budowa kwater balastu,  
   zakup maszyn, urządzeń, środków transportu do stacji przeładunkowej    
      odpadów oraz pojemników i samochód do selektywnej zbiórki, 
  rekultywacja składowiska odpadów w Robitach.  

 
 
 
 
 
 



Projekt „Zintegrowany  system  gospodarowania odpadami 
komunalnymi  w Rejonie  N-W ZZO Elbląg dla terenu gmin 
Braniewo i Pasłęk” 

Całkowity koszt inwestycji: 8.531.929,32 zł 
Wysokość dofinansowania: 4.265.964,64 zł 

Łączny wkład własny: 4.265.964,68 zł 
Terminy realizacji inwestycji: 

- zakończenie rzeczowe – 28.09.2012r. 
- zakończenie finansowe – 31.12.2012r. 

 
 
 
 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 



Realizacja projektu na terenie Braniewa obejmuje 
następujące zadania: 

1. Budowa stacji przeładunkowej odpadów w  łącznie z myjnią 
samochodową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( magazyn 
odpadów wielkogabarytowych, magazyn czasowego gromadzenia 
surowców wtórnych, place manewrowe, drogi dojazdowe). 

2. Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu do stacji przeładunkowej 
odpadów oraz pojemników i samochodu do zbiórki selektywnej: 

         - samochód samozaładowczy + 4 kontenery do transportu odpadów, 
         - prasa stacjonarna, kontenerowa, 
         - samochód i pojemniki do zbiórki selektywnej 
         - kontenery do tymczasowego magazynowania odpadów   
            niebezpiecznych, 
         - myjka ciśnieniowa. 

 

 



Stacja  przeładunkowa  w Braniewie 
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Stacja  przeładunkowa  w Braniewie 



Zadanie realizowane w Pasłęku: 
 1. Budowa stacji przeładunkowej odpadów z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą ( waga samochodowa, magazyn odpadów 
wielkogabarytowych, plac składowania tymczasowego gruzu 
budowlanego, magazyn czasowego gromadzenia surowców wtórnych, 
wiata garażowa, place manewrowe, drogi dojazdowe) 

 2. Rekultywacja składowiska odpadów w Robitach. 
 3. Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu do stacji przeładunkowej 

odpadów oraz pojemników do zbiórki selektywnej: 
  - samochód samozaładowczy + 4 kontenery do transportu odpadów, 
  - prasa stacjonarna, kontenerowa, 
  - pojemniki do zbiórki selektywnej 
  - myjka ciśnieniowa. 
  - kontenery do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych. 



Stacja  przeładunkowa  w Pasłęku 



Stacja  przeładunkowa  w Pasłęku 

 
 



Stacja  przeładunkowa  w Pasłęku 



 
Region Północny Gospodarki Odpadami Komunalnymi -  Uchwała  Nr 
XVIII/334/12 Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 19 
czerwca 2012 r.  w sprawie : wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.  

Skład Regionu Północnego gospodarki  odpadami  komunalnymi : 
  Miasto Elbląg, 
 Gminy powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, 

Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko,  
 Gminy powiatu braniewskiego: miasto Braniewo, g. Braniewo, Frombork, 

Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta. 
 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład 
Utylizacji Odpadów sp. z o. o.  w Elblągu. 
 



Schemat zbiórki odpadów, rozmieszczenia stacji zbiorczych 

 
  

ZUO  
Elbląg 

Do ZUO 

Do ZUO 

 



Podział województwa na Rejony 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon Północny 
ZUO ELBLĄG 

119,2 tys. miasto Elbląg 
  26,5 tys. 5 gmin  
  31,8 tys. pozostałe gminy     
          pow. elbląskiego (4 gm.) 
  40,5 tys. pow. braniewski  
          (6gm.) 
218,0 tys. (16 JST) 



Podział odpadów na frakcje   na sortowni z odpadów komunalnych zmieszanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa odpadu % udział 
Odpady zmieszane   

 1.  - PET bezbarwny 0,66 
 2.  - PET niebieski 0,32 
 3.  - PET zielony 0,22 
 4.  - PET mix 0,11 
 5.  - PP/PE 0,67 
 6.  - Folia kolor  2,85 
 7.  - Folia >300 0,64 
 8.  - Kartoniki 0,48 
 9.  - Szkło bezbarwne 1,66 
 10.  - Szkło kolor 0,40 
 11.  - Tworzywa twarde 0,03 
 12.  - Karton 0,70 
 13.  - Makulatura mieszana 3,16 
 14.  - ALU 0,09 
 15.  - Złom staowy 1,35 
 16.  - drewno 0,05 
 17.  - opony  0,11 
 18.  - gabaryty 0,62 
 19.  - RDF 5,98 
 20.  - Balast 13,37 
 21.  - frakcja biodegradowalna 66,53 



Podział odpadów na frakcje  na sortowni z odpadów selektywnie zbieranych 
L.p. Nazwa odpadu % udział 

   Selektywna zbiórka Papier  Tworzywa sztuczne 
 1. karton 21,5 3,2 
 2. papier 50,14 3,85 
 3. pet bez 0,59 6,68 
 4. pet nieb 0,26 5,31 
 5. pet zielony 0,11 2,6 
 6. pet mix 0,08 4,02 
 7. PP+PE 0,32 6,28 
 8. kartoniki 2,22 2,62 
 9. folia 0,97 5,39 

 10. RDF 4,23 15,38 
 11. Balast 15,14 39,66 
 12. szkło 0,24 12,84 
 13. złom stalowy 0,51 2,65 
 14. puszka ALU 0,07 0,14 
 15. baterie 0,008   
 16. elektronika 0,02 0,06 
 17. opakowania po olejach 0,24   
 18. tworzywa twarde 0,03 0,86 



Dalsze projekty podjęte przez ZUO w latach 
2013 - 2014 

1. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 
– kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”  
 
2. „Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji 
odpadów w ZUO Elbląg” 
 



„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – kopca 
bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg” 

Zakres rzeczowy: wzmocnienie skarp (ułożenie geokraty oraz rekonstrukcja 
odwodnienia skarp), konstrukcja warstwy rekultywacyjnej (wykonanie odpowiednich 
warstw ochronnych), ukształtowanie wierzchowiny (nadanie odpowiednich spadków, 
wykonanie odwodnienia oraz naprawa drogi dojazdowej), wykonanie studni 
odgazowujących (rozbudowa instalacji odgazowanie poprzez budowę nowych 11 
studni wraz z włączeniem do stacji zbiorczych), rekultywacja biologiczna (wysiew traw 
oraz nasadzenia drzew i krzewów). 
Podpisanie umowy wykonawczej w dniu 20.03.2014, prace zakończono protokołem 
zakończenia robót 17.07.2014 roku. 
Zakres finansowy przedstawia się następująco: 

Lp. Rodzaj  kosztów 

Koszty planowane zgodnie z wnioskiem o 
dofinasowanie 

Koszty poniesione 

k.k. k.n. razem dofinasowanie Wkład własny razem 

1. Zarządzanie projektem  0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 
2.  Rekultywacja  1 340 002,00 53 798,00 1 393 800,00 1 072 001,60 321  798,40 1 393 800,00 
3. Promocja  33 500,00 0,00 33 500,00 18 337,50 4 584,00 22 921,50 
4.  Przygotowanie projektu  0,00 18 400,00 18 400,00 0,00 18 400,00 18 400,00 

     1 373 502,00 87 198,00 1 460 700,00 1 090 339,10 351 782,40 1 442 121,50 

:  



Kopiec przed rekultywacją 



Roboty rekultywacyjne kopca 



Roboty wykonania studni odgazowania 



„Zakup urządzeń specjalistycznych do 
segregacji odpadów w ZUO Elbląg” 

W dniu 18.07.2014 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie został złożony wniosek o dofinasowanie zadania na zakup urządzeń specjalistycznych 
do segregacji odpadów w ramach X rundy konkursowej dla działania 2.1. Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Zakres rzeczowy: 
• Separator optopneumatyczny tworzyw sztucznych PET z podziałem na kolory w celu 

wydzielenia: PET zielony i niebieski, z ewentualną możliwością dołączenia innych frakcji 3d 
• Separator optopneumatyczny tworzyw sztucznych PP/PE/TETRA w celu wydzielenia: PE, PE, 

PS, TETRA, z ewentualną możliwością dołączenia innych frakcji 3d. 
• Separator optopneumatyczny tworzyw sztucznych-papieru-PCV w celu wydzielania: papieru, 

PCV, folii PE, z ewentualną możliwością dołączenia innych frakcji 3d i 2d 
• Separator metali niemagnetycznych w celu doczyszczania poszczególnych frakcji 
• Przenośniki taśmowe 
• Lej zasypowy do przyjmowania odpadów stanowiących komponent paliwa alternatywnego 
• Urządzenie do podawania odpadów na instalację produkcji paliwa alternatywnego  
• Suszarka do podsuszania frakcji paliwowej 
 



 Dziękuję za uwagę 

Marian Wojtkowski 
Dyrektor Spółki 
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 
ul. Mazurska 42,  82-300 Elbląg 
Tel. /55 236-12-25 
www. zuo.elblag.com.pl 
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