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Kiedy w maju 2001 roku rozpoczynałem pracę w
MZGOK, przez myśl mi nawet nie przeszło, że moja
„przygoda odpadowa” potrwa tak długo, i że w tym okresie
wykonamy tak wiele, dokonując rozbudowy i całkowitej
modernizacji zakładu, wieńcząc ją wybudowaniem
nowoczesnego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych. Patrząc na te lata stwierdzam, że
dobrze się stało, że ten pierwszy szlif komunalnika
otrzymałem jako wieloletni Członek Zarządu m. Konina pod
przewodnictwem byłego Prezydenta K. Pałasza. To
ukształtowane spojrzenie pozwoliło mi zobaczyć gospodarkę
odpadami w szerszym wymiarze.
Nabierałem coraz to większego przekonania, że w ekologicznym działaniu
człowieka nie sposób nie dostrzegać istotnego wpływu na środowisko jego zachowań i
właściwego postępowania z wszelkimi odpadami. Przez właściwe postępowanie z
odpadami zawsze rozumiałem: ograniczenie ich wytwarzania, ponowne wykorzystanie
oraz skuteczną utylizację. Dlatego też od 2001 roku przystąpiliśmy do szeroko
rozumianej rozbudowy i modernizacji zakładu, budując sortownię odpadów,
kompostownie i dostosowując składowisko do wymogów UE. Osiąganie pozytywnych
wyników w zakresie ochrony środowiska mogło zaistnieć tylko dzięki szeroko pojętym i
kompleksowo prowadzonym działaniom związanym z edukacją ekologiczną.
Długotrwałe kształtowanie świadomości ekologicznej dało wymierne korzyści. Wzrost
świadomości ekologicznej, jak i długoletnia eksploatacja instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania zainspirowała nas do szukania bardziej skutecznej formy
utylizacji odpadów. Dzięki strategicznej decyzji Prezydenta Konina Pana Józefa
Nowickiego, powierzającej MZGOK i mnie osobiście budowę ZTUOK, możemy
stwierdzić, że zrealizowaliśmy wielkie zadanie ekologiczne. Teraz już możemy mówić o
wielkim sukcesie, który w opinii wielu był nie do osiągnięcia. Moje umiłowanie przyrody,
jak również poczucie wielkiej odpowiedzialności za środowisko było czynnikiem
motywującym do działania i zapewne w trudnych realizacyjnych chwilach stanowiło
symboliczną „adrenalinę” do skutecznego rozwiązywania problemów, których nie
brakowało od momentu, kiedy w 2012 roku podpisaliśmy kontrakt z Wykonawcą. W
stosunkowo krótkim czasie wybudowaliśmy zakład, dzięki któremu środowisko zyskało
wielkiego sprzymierzeńca, a ludzie mogą być przekonani, że dookoła nich ubyło wielu
zagrożeń ekologicznych, że będziemy z roku na rok żyć w coraz to czystszym i bardziej
przychylnym człowiekowi środowisku.
Z wielką satysfakcją stwierdzam, że 3 lata eksploatacji ZTUOK oraz osiągnięte
parametry technologiczne w pełni potwierdzają potrzebę istnienia instalacji w systemie
gospodarki odpadami w naszym regionie. Zapewne nie osiągnelibyśmy tak wiele gdyby
nie zaangażowanie i fachowość załogi. Realizacja zadań na przestrzeni
dwudziestolecia wymagała od załogi wiedzy, zdolności pokonywania problemów, a i
niekiedy osobistych wyrzeczeń dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Jestem
przekonany, że osiągnięcia w tych latach przynoszą nam wszystkim określoną
satysfakcję.
Życzę na następne dwudziestolecia całej załodze, Właścicielom i Radzie
Nadzorczej dalszych sukcesów, skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz
wiele osobistych satysfakcji i dumy, że działamy w tak nowoczesnym zakładzie, który
jest niezbędny dla ochrony środowiska.
Prezes Zarządu
MZGOK Sp. z .o.o
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O FIRMIE
„Czyste Środowisko to nasz cel” – oto dewiza Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie. Determinuje ona wszelkie poczynania zakładu i jest
drogowskazem w naszym działaniu na dziś i na przyszłość. Tak
rozumiana misja nakłada szczególną odpowiedzialność
i niemałe obowiązki. Aby sprostać tym wyzwaniom, MZGOK Sp.
z o.o. opracował modelową strategię proekologiczną, której
realizacja przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia
środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie pracuje
nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów,
sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają
odzyskać surowce do powtórnego przerobu, kompostownia
odpadów oraz składowisko odpadów. Temu samemu celowi
służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym
mieście selektywna zbiórka odpadów. Aby prawidłowo
i efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, zakład
zakupił i rozstawił na konińskich osiedlach ponad trzy tysiące
pojemników. Segregacja odpadów organicznych następuje
w gospodarstwach domowych dzięki wyposażeniu mieszkańców w małe pojemniki do gromadzenia odpadów bio, oraz
ustawieniu przy punktach gromadzenia odpadów specjalnych
zbiorczych pojemników na bioodpady. Z uzyskanych w ten
sposób odpadów organicznych zakład produkuje kompost
wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i
utrzymania zieleni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
urzędów, banków oraz pozostałych instytucji, MZGOK
rozpoczął świadczenie usług niszczenia dokumentów,
dyskietek oraz płyt CD.
MZGOK Sp. z o.o. prowadzi także rozległe, różnorodne
działania proekologiczne i edukacyjne dla mieszkańców
regionu. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji
Ekologicznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy
oraz audiowizualny, w którym każdego roku setki osób
uczestniczą w zajęciach o tematyce ekologicznej. Aby zachęcić
mieszkańców Konina do aktywnego uczestniczenia
w selektywnej zbiórce, zakład prowadzi wielokierunkowe
działania informacyjno-edukacyjne poprzez kolportaż
kalendarzy, ulotek o tematyce ekologicznej, jak również za
pośrednictwem strony internetowej i lokalnych środków
masowego przekazu. Za całokształt działań zawodowych
i społecznych Dyrektor Zakładu Jan Skalski otrzymał Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2007 po raz
pierwszy MZGOK był organizatorem I Turnieju Ekologicznego
„Dzień recyklingu”, który odbywał się podczas obchodów
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Dni Konina. Przeznaczony on był dla przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, i w każdej z tych kategorii
został wyłoniony Mistrz Recyklingu. Patronat nad konkursem
objęli Prezydent Konina i Przewodniczący Miejskiej Rady.
Głównymi celami imprezy były popularyzacja aktywnych form
spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyku segregacji
odpadów oraz integracja społeczności szkolnych.
W roku 2011 MZGOK został przekształcony w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2011 roku
podpisano z 35 gminami – uczestnikami Projektu, umowę
wykonawczą na świadczenie usług w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru
zrekultywowanych składowisk odpadów. W listopadzie 2012
roku nastąpiło podpisanie Kontraktu na projektowanie i
budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w
Koninie pomiędzy MZGOK Sp. z o.o. i Konsorcjum IntegralErbud-Introl. W listopadzie 2013 roku, po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, ruszyły prace budowlane. 16
października 2015 r. był dla tej inwestycji dniem kluczowym. Po
pierwszym spalaniu 8 września, po synchronizacji z siecią
elektroenergetyczną 9 października wytworzonej
w ZTUOK pierwszej energii elektrycznej w ilości 400
megawatogodzin, nadszedł moment przekazania instalacji do
ruchu próbnego i testów gwarancyjnych. Grontmij Pol-ska Sp.
z o.o. zameldował Prezesowi MZGOK Sp. z o.o. gotowość
budowy do podjęcia próbnego ruchu na 1000 godzin ciągłej
pracy i prowadzenia testów gwarancyjnych. Kolejnym
wydarzeniem tego dnia było podpisanie umowy
z wykonawcą Testów Gwarancyjnych, Zakładem Pomia-rowoBadawczym Energetyki „Energopomiar”. W grudniu
zakończono ruch próbny oraz testy gwarancyjne i ZTUOK
został przekazany inwestorowi do użytkowania. W czerwcu
2018 roku Spółka przystępuje do Klastra Energii „Zielona
Energia - Konin”. Obecnie realizowany jest projekt o wartości
1,5 mln. zł. oraz budowa placu do magazynowania i
przetwarzania odpadów.
Władze MZGOK Spółka z o.o.:
1. Zgromadzenie Wspólników
Udziałowcy Spółki /w kolejności alfabetycznej/:
Gmina Babiak, Gmina Brudzew, Gmina Dąbie, Gmina Golina, Gmina
Grodziec, Gmina Grzegorzew, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina
Kłodawa, Gmina Koło, Miasto Koło, Miasto Konin, Gmina Kościelec,
Gmina Kramsk, Gmina Krzymów, Gmina Lądek, Gmina Olszówka,
Gmina Orchowo, Gmina Osiek Mały, Gmina Ostrowite, Gmina
Powidz, Gmina Przykona, Gmina Rychwał, Gmina Rzgów, Gmina
Skulsk, Miasto Słupca, Gmina Słupca, Gmina Sompolno, Gmina
Stare Miasto, Gmina Strzałkowo, Gmina Ślesin, Gmina Turek, Gmina
Wierzbinek, Gmina Wilczyn, Gmina Władysławów, Gmina Zagórów.
2. Rada Nadzorcza
Zawadzki Michał
Staszak Wojciech
Ignaczak Jacek
Kuśmirek Henryk
Terka Andrzej

3. Zarząd Spółki
Skalski Jan

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu
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RYS HISTORYCZNY MZGOK

Wizyta Wicepremiera Marka Pola na
budowie sortowni, rok 2001

Uroczyste otwarcie sortowni, rok 2002

Uroczyste otwarcie sortowni, rok 2002

Dyrektor Skalski otrzymuje Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, rok 2005

Odznaczenie Ministra Środowiska dla
Dyrektora Skalskiego, rok 2010
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ROK 1999
Kwiecień
Uchwała nr 116 Rady Miasta Konina w sprawie
utworzenia komunalnego zakładu budżetowego „Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie”.
Sierpień
Uchwała nr 52/37/99 Zarządu Miasta Konina
w sprawie nadania statutu komunalnemu zakładowi budżetowemu „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska”. Pierwszym Dyrektorem
zakładu zostaje inż. Czesław Smorowski.
Październik zakupiono pojemniki i rozpoczęto selektywną
zbiórkę odpadów w mieście.
ROK 2000
Marzec
wprowadzono workowy system segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej.
ROK 2001
Maj
rozpoczęcie robót budowlanych związanych
z budową sortowni odpadów komunalnych oraz modernizacją
składowiska. Inwestycję prowadzi miasto Konin.
Październik kolejnym Dyrektorem zakładu zostaje mgr inż.
Wojciech Woźniakowski.
ROK 2002
Kwiecień
oddanie do użytkowania nowego budynku socjalno-administracyjnego w ramach inwestycji modernizacji zakładu.
Wrzesień
wprowadzenie przez zakład na jednym osiedlu
w zabudowie wysokiej i jednym w zabudowie jednorodzinnej
pilotażowego programu segregacji odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji (łącznie w pojemniki 120 L i 10 L wyposażono ponad 1.600 rodzin).
Październik oddanie do użytkowania sortowni odpadów komunalnych.
ROK 2003
Maj
zakupiono kolejne 2.000 pojemników w ramach rozszerzania programu segregacji odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji.
ROK 2004
Wrzesień
nowym Dyrektorem zakładu zostaje mgr inż. Jan
Skalski.
Październik zakończenie inwestycji prowadzonej przez
MZGOK polegającej na budowie kompostowni tunelowej.
Listopad
znaczący wzrost zatrudnienia (15 osób), spowodowany podjęciem przez Dyrektora Jana Skalskiego decyzji
o uruchomieniu II zmiany w sortowni odpadów komunalnych,
zmiana systemu wynagradzania pracowników sortowni z dotychczasowej stawki godzinowej na akordowy.
Grudzień
zakończenie budowy linii do sortowania szkła.
ROK 2005
Styczeń
rozpoczęto prace projektowe dotyczące dostosowania składowiska odpadów do nowych wymagań prawnych.
Czerwiec
wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej
dotyczącej modernizacji składowiska.
Grudzień
zakupiono nowy 36 tonowy kompaktor TANA
G-360.
ROK 2006
Październik zakończenie prac związanych z odgazowaniem
składo-wiska.
ROK 2007
Styczeń
początek prac związanych z modernizacją
składowiska.

RYS HISTORYCZNY MZGOK
Maj
uzyskanie przez MZGOK Zintegrowanego Systemu
Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005
oraz PN-N 18001:2004,
otrzymanie przez zakład Pozwolenia Zintegrowanego na eksploatację
instalacji MZGOK.
ROK 2008
Luty zakończono pierwszy etap modernizacji składowiska.
ROK 2009
Styczeń
wprowadzono trzyzmianowy system pracy na sortowni.
Marzec
ogłoszono przetarg na wykonanie drugiego poziomu
obwałowań składowiska.
ROK 2010
Luty
powiększono zaplecze magazynowe (nowy boks
2
maga-zynowy 400m ).
Marzec
rozpoczęto rozbudowę budynku socjalno-administracyjnego.
Grudzień
zakupiono przerzucarkę do kompostu Topturn X53.
ROK 2011
Kwiecień
Rada Miasta Konina przekształca zakład budżetowy
MZGOK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Jan Skalski.
Maj
Jan Skalski podpisuje w NFOŚiGW umowę o przekazaniu
spółce dotacji w wysokości prawie 155 mln zł, pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki
odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
Czerwiec
ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu
dotyczący budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
Październik podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu, dotyczącą
budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
Grudzień
ogłoszono przetarg na projekt i budowę Zakładu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
ROK 2012
Listopad
podpisano Kontrakt na projektowanie i budowę ZTUOK
pomiędzy MZGOK Sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl.
ROK 2013
Listopad
Konsorcjum
Firm Integral-Erbud-Introl rozpoczęło
roboty budowlano-montażowe przy wznoszeniu ZTUOK.
ROK 2015
Luty
ostemplowano oraz zakończono próby ciśnieniowe kotła.
Wrzesień
rozpoczęto zasypywanie bunkra odpadami.
Październik przekazano Spalarnię firmie „Energopomiar” do ruchu
próbnego i testów gwarancyjnych.
Grudzień
przekazano ZTUOK do eksploatacji.
ROK 2017
Październik Prezes Zarządu Jan Skalski otrzymuje tytuł "Dyrektor
Roku 2015" podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych
"POLEKO”
ROK 2018
Czerwiec Podpisanie porozumienia dotyczące utworzenia Klastra
Energii Zielona Energia Konin
Październik Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego o wartości
ok. 1,5 mln zł obejmujący budowę ścieżek edukacyjnych w 28
lokalizacjach, doposażenie ośrodka edukacyjnego MZGOK, kampanię
społeczną propagującą prawidłową gospodarkę odpadami, plenerowe
przedsięwzięcia edukacyjne.
ROK 2019
Styczeń Budowa placu technologiczno-magazynowego wraz z wiatą
stalową o wartości 3,28 mln zł.

Podpisanie umowy spółki, rok 2011

Podpisanie umowy z NFOŚiGW
o dotację dla budowy ZTUOK, rok 2011

Podpisanie kontraktu na budowę
ZTUOK, rok 2012

Wbicie łopaty pod budowę ZTUOK,
rok 2013

Podpisanie umowy na odbiór ciepła
z ZTUOK do MPEC, rok 2015

Przekazanie ZTUOK do rozpoczęcia
testów gwarancyjnych, rok 2015
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Potwierdzeniem słusznej strategii działania w zakresie dbałości o środowisko naturalne, jak
również praktycznego przestrze-gania wymogów prawnych w tym zakresie, jest cały szereg
nagród i wyróżnień otrzymanych przez zakład:
– wyróżnienie w I edycji konkursu Zbiórka Tworzyw Sztucznych „Przeglądu Komunalnego”,
– tytuł Hit 2002 oraz złota statuetka w dziedzinie ekologii,
– wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii w konkursie o „Ekolaury 2003” za „Działania
proekologiczne na rzecz regionu konińskiego w zakresie gospodarki odpadami”,
– drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Segreguj Odpady”,
– laureat IV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu
– tytuł „FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” w Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku”
– certyfikat „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”
– tytuł „HIT 2004” za „efektywną realizację modelowej strategii ekologicznej”,
– tytuł „Wielkopolska Jakość w Ochronie Środowiska” za kompleksową gospodarkę odpadami
w regionie konińskim,
– tytuł „Wielkopolska Jakość” za „wysoką efektywność odzyskiwania i recyklingu odpadów,
przyjazność środowiskową podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Konina”,
– Komitet Konkursu Jakości wraz z Wielkopolskim Instytutem Jakości przyznały Dyrektorowi
Zakładu Janowi Skalskiemu tytuł „Menedżera Wielkopolskiej Jakości” za doskonalenie
wzorców regionalnej kultury jakości,
– MZGOK zdobywa trzykrotnie „Złotą Belę Makulatury” oraz wyróżnienie w kategorii „Szklana
Statuetka” w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu,
– tytuł „Najlepsze w Polsce” za jakość świadczonych usług,
– wyróżnienie „Mistrz Techniki” w dziedzinie ochrony środowiska,
– zakład zostaje uhonorowany siedmiokrotnie tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” w latach
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018,
– kryształowy „HIT 2008” za całokształt działań związanych z gospodarką odpadami,
– tytuł i statuetka „Lider Sortowni” dla najlepszej sortowni podczas Międzynarodowych Targów
Ekologicznych POLEKO,
– „Puchar Recyklingu” Polskiej Izby Ekologii 2012,
– tytuł „Lider Sortowania” w Konkursie o Puchar Recyklingu 2013,
– „Szklana Statuetka” w Konkursie o Puchar Recyklingu 2014,
– Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich 2015,
– statuetka w kategorii „Złota Bela Makulatury” 2015,
- wyróżnienie w kategorii Lider Zbiórki Tworzyw 2015,
- Prezes Zarządu Jan Skalski otrzymuje tytuł Dyrektor Roku,
- Spółka otrzymuje EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii 2016,
- Prezes Zarządu Jan Skalski otrzymuje tytuł "Złoty Inżynier" nadany przez wydawnictwo
"Przegląd Techniczny",
- W roku 2017 MZGOK Sp. z o.o. zdobywa „Szklaną Statuetkę” w Konkursie o puchar
recyklingu
- Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają tytuł "Mediom Przyjazny
2017" Prezesowi Zarządu Janowi Skalskiemu,
- Podczas Międzynarodowego Kongresu Envicon 2018 Spólka została wyróżniona nagrodą
główną w kategorii "Lider Recyklingu - Opakowania",
- listopad 2018 roku MZGOK otrzymuje statuetkę "Aktywni w Wielkopolsce" oraz nagrodę
finansową ufundowaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY MZGOK

9

Gospodarce odpadami prowadzonej przez
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
od zarania towarzyszy edukacja ekologiczna dzieci,
młodzieży i dorosłych. W pierwszej fazie
funkcjonowania tj. od roku 1999, MZGOK, jako zakład
budżetowy miasta Konina zainicjował wprowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów. W październiku
zakupiono pojemniki, w marcu 2000r. wprowadzony
został workowy system segregacji odpadów w
zabudowie jednorodzinnej, a w 2003 roku zakupiono
pojemniki na odpady kuchenne ulegające
biodegradacji. Wprowadzeniu systemu towarzyszyły
szeroko prowadzone akcje informacyjne dla
dorosłych, a dzieci uczestniczyły w wielu konkursach,
piknikach i festynach promujących selektywną zbiórkę
odpadów na terenie utworzonego Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej. W latach 2000 - 2011
kilka tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w
zajęciach praktycznych i lekcjach prowadzonych przez
pracowników MZGOK. Szkoły i przedszkola
uczestniczyły w Konkursie zbierania odpadów
surowcowych. Rocznie w ten sposób zbierano ponad
200 ton plastików. Placówki otrzymywały nagrody, a
dzieci i nauczyciele- koordynatorzy upominki.
Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną
organizowano coroczny konkurs poetycki „Zielone
Rymy”
Zintensyfikowanie i wprowadzenie nowych
działań edukacyjnych nastąpiło od roku 2011, kiedy
zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z
o.o., a udziały w niej objęło 35 miast i gmin, z
dominującym udziałem Konina. Rozpoczęła się
realizacja projektu finansowanego z Funduszu
Spójności UE i budowa Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W ramach
promocji projektu zrealizowano spoty, filmy, kroniki
multimedialne, wydano 4 edycje folderów i ulotek,
zorganizowane zostały 2 konferencje naukowe.
Prowadzono szeroką akcję informacyjną w gminach,
odwiedzali nas samorządowcy i mieszkańcy gmin.
Wydany został okazjonalny album dokumentujący
realizację projektu. Od 2015 roku w maju obchodzony
jest w zakładzie Dzień Funduszy Europejskich – Dni
Otwarte zakładu wzbogacone o quizy, gry i zabawy dla
dzieci. Informacje o tych wydarzeniach prezentowane
są na stronie internetowej NFOŚiGW.
Osoby szczególnie zasłużone dla popularyzacji
ochrony środowiska są wyróżniane stanowionym
przez MZGOK i przyznawanym przez kapitułę
honorowym tytułem AMBASADOR CZYSTEGO
ŚRODOWISKA. Pierwsze tytuły zostały przyznane
redakcjom i dziennikarzom, którzy ze szczególną
starannością informują czytelników i słuchaczy o
zawiłościach gospodarki odpadami i propagują ideę
dbałości o środowisko.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
10

Dzięki współfinansowaniu projektów
edukacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska dla najmłodszych w 2014 roku wdrożono
projekt, którego motywem przewodnim była maskotka
zakładu – Spalarek. To o nim powstała bajka „O Spalarku,
który tryska energią, czyli bajka dla dzieci jak
porządkować śmieci” Jej autorka, przez rok
prezentowała ją w przedszkolach, a dzieci dzieliły się
swoimi wrażeniami przygotowując prace plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury przygotował adaptację bajki,
którą obejrzało ją ponad 2000 dzieci. Bajka i maskotka
Spalarka są wznawiane i kolejne roczniki
przedszkolaków poznają tajniki gospodarki odpadami.
Animowany Spalarek występuje również na filmie dla
gości zwiedzających, informując o zasadach zachowania
podczas zwiedzania.
W 2013 roku dotychczasowy, zakładowy konkurs „Świat
czysty jest piękniejszy” zmienił swoją formę stając się
przedsięwzięciem wielomiesięcznym. Każdego roku
rozpoczyna go jesienna konferencja naukowodydaktyczna dla nauczycieli koordynatorów
przygotowywana w e współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli. W kolejnych miesiącach
odbywają się wizyty studyjne uczestników w MZGOK. Ich
efektem są prace literackie, plastyczne, fotograficzne i
multimedialne oceniane przez profesjonalne jury, a
czerwcowym finałem jest plenerowa EKO GRA, w której
uczestniczą szkolne drużyny zdobywając nagrody dla
swoich szkół.
„Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy
będzie taki”, to kolejny duży projekt edukacyjny dla gmin
subregionu konińskiego na lata 2018 – 2020,
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach
WRPO. Projekt o wartości ok.1 500 tys. zł obejmuje
budowę ścieżek edukacyjnych w 28 lokalizacjach,
doposażenie ośrodka edukacyjnego MZGOK, kampanię
społeczną propagującą prawidłową gospodarkę
odpadami, plenerowe przedsięwzięcia edukacyjne.
Prowadzimy stronę
internetową ze szczególnie
rozwiniętym modułem edukacyjnym. Wdrażamy
aplikację mobilną
obejmującą zasady selektywnej
zbiórki odpadów oraz harmonogramy odbioru odpadów
w każdej gminie będącej udziałowcem naszej spółki.
Młodzież odbywa praktyki i staże w zakładzie, na wielu
uczelniach, z którymi zawarliśmy porozumienia. Przy
naszym wsparciu powstają prace dyplomowe i
magisterskie Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach
innych organizatorów w ramach Międzynarodowego
Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Dziecka,
Pożegnanie Lata, Dni Konina.
Kreowanie proekologicznych postaw jest naszym
głównym przesłaniem edukacyjnym. Każdego roku
wzbogacamy naszą ofertę i staramy się docierać do jak
najszerszej grupy odbiorców, aby pozostawić czyste
środowisko następnym pokoleniom.

DLA MAŁYCH I DUŻYCH
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CIĄGLE UCZYMY SiĘ DBAĆ
12

O ŚRODOWISKO
13

NIE SAMĄ PRACĄ
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CZŁOWIEK ŻYJE
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SKŁADOWISKO ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA
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SKŁADOWISKO ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA
Składowisko odpadów o powierzchni:

16,4 ha

Pojemność składowiska:

2.815.820 m3 /1.967.616 Mg/

Dotychczasowe zapełnienie:

1.678.781 m3 /1.286.137 Mg/

Składowisko
wyposażone w:
– drenaż odcieków,
– instalację
odwodnienia
i nawilżania złoża,
– zbiornik odcieków
o pojemności 5.000 m3,
– instalację
odgazowania
składowiska złożone
z 230 studni
odgazowujących,
– dwa biogazowe
kontenerowe agregaty
kogeneracyjne o mocy
500 kW oraz 407 kW.

Kompostownia
odpadów
w systemie CTI,
opartym
na prowadzeniu
procesu
kompostowania
w rękawach
foliowych o
wydajności
13.000 Mg/rok.
Kompostownia
pryzmowa
o wydajności
20.000 Mg/rok.
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SORTOWNIA ODPADÓW
Sortownia odpadów
wyposażona jest w trzy linie
sortownicze:
1. Główna linia sortownicza
do odpadów z selektywnej
zbiórki wydajności 57.500
Mg/rok.
2. Linia do doczyszczania
tworzyw sztucznych
o wydajności 0,9 Mg/h.
3. Linia sortownicza do
stłuczki szklanej o
wydajności 2,0 Mg/h.
Powierzchnia sortowni:
3.500 m2.
3
Kubatura hali: 42.000 m .
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SORTOWNIA ODPADÓW
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ZTUOK

20

ZTUOK
Parametr

Jednostka Wartość

ilość zastosowanych linii termicznego unieszkodliwiania

1

Nominalna wydajność ZTUOK

Mg/rok

94 000

Nominalna wydajność ZTUOK

Mg/h

12

Minimalna dyspozycyjność ZTUOK

h/rok

7 800

Nominalna wydajność węzła waloryzacji żużli

Mg/rok

17 000

Nominalna wydajność zbudowanego węzła stabilizowania i zestalania

Mg/rok

5 500

Temperatura pary przegrzanej

°C

400

Ciśnienie pary przegrzanej

MPa

4

21

1999-2019
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POWOŁANIE MZGOK

23

Lata 1999-2000

TAK ZACZYNALIŚMY

Częste samozapłony składowiska oraz brak zorganizowanego składowania odpadów

24

PIERWSZE PORZĄDKI
Rok 2000

25

ZAKUPY SPRZĘTU NA SKŁADOWISKO
Rok 2000

26

POCZĄTKI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Lata 2000-2001

27

BUDOWA SORTOWNI
Lata 2001-2002

28

BUDOWA SORTOWNI

29

BUDOWA SORTOWNI

ROK 2001
Wizyta Wicepremiera Marka Pola
na budowie sortowni
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BUDOWA SORTOWNI

31

OTWARCIE SORTOWNI
21 PAŹDZIERNIK 2002

32

OTWATCIE SORTOWNI

33

FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

9 lutego 2004
Dyrektor MZGOK Wojciech Woźniakowski odbiera z rąk
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego statuetkę dla
Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjażni Środowisku”
w kategorii firma przyjazna środowisku

34

KOLEJNE INWESTYCJE

ROK 2004
Zakończono dwie inwestycje:
- budowa kompostowni tunelowej
w technologii CTI
- budowa linii sortowniczej
do stłuczki szklanej
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DOCENIENI ZA OSIĄGNIĘCIA

21 października 2005
Dyrektor zakładu Jan Skalski odbiera z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego
Jana Błoszyka Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
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ODGAZOWANIE SKŁADOWISKA

ROK 2006
Zakończenie prac
związanych z odgazowaniem
składowiska wraz z budową
pochodni do spalania biogazu
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CERTYFIKACJA WG NORM ISO

18 maja 2007
Trzy certyfikaty potwierdzające
działanie według norm:
ISO PN-EN ISO 9001:2001,
PN-EN ISO 14001:2005
oraz PN-N 18001:2004
odebrał dyrektor Jan Skalski
od dyrektora brytyjskiej jednostki
certyfikującej United Registrar
of Systems (URS) Pana Ryszarda
Rychlińskiego
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DZIEŃ KOMUNALNIKA

18 maja 2007
Dyrektor MZGOK Jan Skalski odbiera
Srebrny Medal Towarzystwa „LABOR OMNIA
VINCIT” przyznany przez Zarząd Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.
W dniu tym po raz pierwszy zostały przyznane
odznaczenia „Za zasługi dla MZGOK w Koninie”.
Otrzymali je dwaj pierwsi dyrektorzy MZGOK:
- Czesław Smorowski oraz
- Wojciech Woźniakowski,
a także kilkoro pracowników zakładu
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MODERNIZACJA SKŁADOWISKA

Lata 2007-2008
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MODERNIZACJA SKŁADOWISKA
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DOCENIENI PRZEZ MINISTRA

W dniu 29.06.2010 roku w Ministerstwie
Środowiska Dyrektor MZGOK Jan Skalski
odebrał "Odznakę Honorową za zasługi
dla ochrony środowiska i gospodarki
wodnej". Odznaczenie zostało przyznane
na wniosek Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami za całokształt działań,
wieloletnią pracę na rzecz ochrony
środowiska i racjonalnego gospodarowania
odpadami oraz za krzewienie postaw
pro ekologicznych.
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PODPISANIE UMOWY SPÓŁKI
W Urzędzie Miejskim w Koninie podpisany został w środę, 6 kwietnia 2011 roku, akt
notarialny, przekształcający zakład budżetowy „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie ul. Sulańska 13” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Koninie”.
Dokument ten – jak podkreślił Prezydent Józef Nowicki – stanowi kolejny, konkretny, bardzo
ważny krok w kierunku realizacji w naszym mieście największej (wartej ponad 300 mln zł)
inwestycji, jaką będzie budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zawiązanie
spółki z o.o. umożliwia bowiem pozyskanie środków zewnętrznych na budowę tego zakładu –
zwłaszcza, że to działanie samorządu Konina zostało zaakceptowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Miasto Konin do 12 kwietnia czekało na pisemne deklaracje innych jednostek samorządu
terytorialnego z regionu o przystąpieniu do tej spółki. Zaproszenia wysłano do 30 gmin, które brały
udział w przygotowaniu projektu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Uchwałę w sprawie przekształcenia MZGOK w spółkę z o.o. podjęła Rada Miasta Konina podczas
sesji 30 marca.
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PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW
27 maja 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Wiceprezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha i Prezes Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Jan Skalski podpisali umowę
o przekazaniu spółce dotacji w wysokości prawie 155 mln zł, pochodzących z funduszy unijnych, na
realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
Jego kluczowym elementem jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Wartość projektu netto to ponad 310 mln zł. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Wiceminister
Środowiska Stanisław Gawłowski i Prezydent Konina Józef Nowicki.
Wiceminister ujawnił, że nie wierzył, iż koniński projekt zostanie zrealizowany. Ale
niemożliwe stało się jednak możliwe. Projekt jest pionierskim w Polsce. Prezes NFOŚiGW Jan
Rączka stwierdził, że w przypadku Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów należy
mówić o „normalnej elektrowni, tylko na inne paliwo”. Są to „poważne i trudne projekty”, ale już
sprawdzone w całej Europie.
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KIGO W MZGOK
Czerwiec 2011
Wizyta wyjazdowa członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
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I-sze ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Styczeń 2012
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PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ ZTUOK
19 listopada 2012 roku o godzinie
12.00 w Miejskim Zakładzie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp z o.o.
w Koninie zawarta została umowa z Konsorcjum Integral-Erbud-Introl na projektowanie i budowę Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Umowę podpisali: Jan Skalski,
Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie i Grzegorz Krzywicki, Pełnomocnik
Konsorcjum, Prokurent Erbud S.A.
Podpisanie umowy, w którym uczestniczył
także Józef Nowicki – Prezydent Konina,
odbyło się w obecności parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wójtów i
burmistrzów (udziałowców spółki
MZGOK), szefów spółek komunalnych
i reprezentantów wykonawców.
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PODPISANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
28.10.2013 r. Konsorcjum Integral-Erbud-Introl, wykonawca inwestycji, otrzymało z rąk Prezydenta Konina Pana Józefa Nowickiego pozwolenie na budowę
ZTUOK.
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SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPATY

21 listopada 2013 r. na placu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych odbyło
się symboliczne wbicie łopaty pod realizację prac
budowlano-montażowych.
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BUDOWA
ZTUOK
2013-2015
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BUDOWA ZTUOK

Tablica informacyjna dot. Projektu

Październik 2013

Kontenery biurowe Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy
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BUDOWA ZTUOK
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Listopad 2013

Roboty ziemne przygotowawcze

BUDOWA ZTUOK

Listopad-grudzień 2013

Ciąg dalszy ziemnych robót przygotowawczych
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WIZYTA SEKRETARZA STANU
STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO
Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski odwiedził 27 lutego 2014 roku budowę
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Towarzyszyli mu
poseł Tomasz Nowak i Prezydent Konina Józef Nowicki. Gospodarze – Prezes Zarządu Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Jan Skalski, Pełnomocnik ds. Realizacji
Projektu Andrzej Drewniak, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Elżbieta Streker-Dembińska
oraz wykonawcy poinformowali gościa o przebiegu budowy i aktualnych problemach. Gość bardzo
pozytywnie ocenił przebieg przygotowań inwestycyjnych oraz prac na budowie. Warto podkreślić,
że Minister Stanisław Gawłowski od początku „towarzyszy” tej ważnej dla środowiska inwestycji,
uczestnicząc m.in. w podpisaniu umowy o jej finansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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WIZYTA PODSEKRETARZA STANU
JANUSZA OSTAPIUKA

22 sierpnia 2014 r. budowę
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie wizytował
Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska. Rolę gospodarzy wizyty pełnili: Józef Nowicki
– Prezydent Konina i Jan Skalski – Prezes MZGOK Sp. z o.o., a towarzyszyli
im Andrzej Drewniak – Pełnomocnik ds.
Realizacji Projektu i Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Elżbieta
Streker-Dembińska.
Konińska inwestycja spalarniowa była kolejną, jaką w ostatnim
czasie odwiedził nasz gość. Już pierwsze wrażenie było pozytywne. Minister
stwierdził, że zakres prac obejmujący
nie tylko prace budowlane, ale również
konstrukcje stalowe i montaże pierwszych urządzeń dobrze rokują, jeśli
chodzi o dotrzymanie terminu realizacji.
Daleko zaawansowane prace związane
z budową węzła oczyszczania spalin
wyróżniają naszą inwestycję na tle
innych.
Spotkanie miało również na celu
zasięgnięcie opinii praktyków gospodarki odpadowej na temat przygotowywanych kierunków zmian prawa, które
w konsekwencji doprowadzić mają do
wypełnienia standardów Unii Europejskiej.
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BUDOWA ZTUOK

Płyta fundamentowa budynku kotłowni
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Kwiecień 2014

Wykop pod bunkier na odpady

BUDOWA ZTUOK

Kwiecień 2014

Ściana szczelna bunkra na odpady
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BUDOWA ZTUOK

Płyta fundamentowa hali oczyszczania spalin
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Maj 2014

Budynek instalacji pomocniczych

BUDOWA ZTUOK

Montaż absorbera

Maj 2014

Płyta fundamentowa instalacji
zestalania i stabilizacji popiołów
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BUDOWA ZTUOK

Zbrojenie
zsypów
bunkra na
odpady
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Czerwiec 2014

BUDOWA ZTUOK

Czerwiec 2014

Zsypy bunkra na odpady
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BUDOWA ZTUOK

Ściany bunkra na odpady
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Czerwiec 2014

Płyta fundamentowa magazynu żużla

BUDOWA ZTUOK
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BUDOWA ZTUOK

Montaż rusztu
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Sierpień 2014

BUDOWA ZTUOK
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BUDOWA ZTUOK

66

Konstrukcja żelbetowa
bunkra na odpady

Wrzesień-październik 2014

BUDOWA ZTUOK

Konstrukcje
żelbetowe
bunkra
na odpady

Wrzesień-październik 2014
Wsporcza konstrukcja stalowa węzła oczyszczania spalin
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BUDOWA ZTUOK
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BUDOWA ZTUOK

Wsporcza konstrukcja stalowa węzła oczyszczania spalin

Wrzesień-październik 2014

Absorber i filtr workowy węzła oczyszczania spalin
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Silosy na reagenty do procesu oczyszczania spalin
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71

BUDOWA ZTUOK

Montaż ścian membranowych kotła
Październik 2014
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BUDOWA ZTUOK
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BUDOWA ZTUOK

Montaż wieszaków kotła
do stalowej konstrukcji wsporczej

Montaż leja
pod kotłem

Listopad 2014
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Silosy na reagenty do
procesu oczyszczania spalin

Listopad 2014

Węzeł oczyszczania spalin przed zabudową
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Konstrukcje stalowe pod obudowę węzła oczyszczania spalin
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Styczeń-luty 2015
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Czerwiec 2015
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Zbiornik oleju lekkiego
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Czerwiec 2015

BUDOWA ZTUOK

Czerwiec 2015
Filtr powietrza z bunkra na odpady
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PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR CIEPŁA
17 lipca 2015 roku doszło na terenie
budowy ZTUOK w Koninie do podpisania
umowy sprzedaży ciepła pomiędzy MZGOK
Sp. z o.o i MPEC Sp. z o.o.
Zadaniem Zakładu jest termiczne
unieszkodliwienie odpadów kwalifikowane
jako odzysk. Rocznie metodą termiczną
przekształcane będzie 94 tys. ton odpadów
komunalnych, a w wyniku tego procesu
wyprodukowane zostanie około 120 tys. GJ
energii cieplnej oraz 47 tys. MWh energii
elektrycznej.
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Sierpień 2015
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Węzeł belowania odpadów

PIERWSZE ROZPALENIE RUSZTU
8 września 2015 r.
o godzinie 15:45 w MZGOK
w Koninie rozpoczęło się
próbne spalanie zmieszanych odpadów komunalnych. Po osiągnięciu temperatury powyżej 850 st. C ze
zgromadzonych w bunkrze
1.500 ton na ruszt podano
pierwsze odpady.
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GPO – główny punkt odbioru energii
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Sierpień 2015
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GPO – wnętrze budynku energetycznego

Sierpień 2015
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Wrzesień 2015
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Hala wyładunkowa

BUDOWA ZTUOK

Wnętrze hali wyładunkowej

Wrzesień 2015
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Stacja schładzania pary

Turbozespół – generator
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Wrzesień-październik 2015

Pompy zasilające

Węzeł cieplny dla produkcji ciepła

BUDOWA ZTUOK

Wrzesień-październik 2015

Rozdzielacz żużla
przy odżużlaczu

Zbiornik kondensatu

Zabudowa rusztu
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Hala kotła

Hala oczyszczania spalin
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Wrzesień-październik 2015

BUDOWA ZTUOK

Rozdzielnia elektryczna generatora
Rozdzielnia elektryczna dla instalacji oczyszczania spalin

Październik 2015
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ROZPOCZĘCIE TESTÓW GWARANCYJNYCH
16 października 2015 r. był dla budowy spalarni dniem kluczowym. Po pierwszym spalaniu
8 września, po synchronizacji z siecią elektroenergetyczną 9 października wytworzonej w ZTUOK
pierwszej energii elektrycznej w ilości 400 megawatogodzin, nadszedł moment przekazania
instalacji do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych. Dyrektor Konsorcjum Wykonawczego mgr
inż. Walenty Twardy w imieniu Integrala (Wiedeń), Erbudu (Warszawa) i Introlu (Katowice) oraz
Inżyniera Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o.o. zameldował Prezesowi Janowi Skalskiemu
gotowość budowy do podjęcia próbnego ruchu na 1.000 godzin ciągłej pracy i prowadzenia testów
gwarancyjnych. Stosowny dokument podpisali: Franz Riebenbauer – Prezes Zarządu Integral
Engineering und Umwelttechnik GmbH, Józef A. Zubelewicz – Prezes Zarządu Grupy Erbud
Warszawa i Piotr Jeziorowski – Prezes Zarządu Introl Katowice.
Następnie doszło do podpisania umowy z wykonawcą Testów Gwarancyjnych, Zakładem
Pomiarowo-Badawczym Energetyki „Energopomiar”. Podpisy złożyli: Prezes Zarządu
„Energopomiaru” Adam Smolik i Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o. Jan Skalski.

92

BUDOWA ZTUOK

Pomieszczenia biurowe

Listopad 2015

Pokój laboratorium
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Listopad 2015

Hala bunkra na odpady
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Hala bunkra na odpady
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Listopad 2015
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Stanowiska wyładunku odpadów w hali wyładunkowej

Listopad 2015

Brama przy leju zasypowym
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Kwatery w magazynie żużla
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Linia technologiczna waloryzacji żużla
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Instalacja stabilizacji i zestalania popiołów

100

Listopad 2015

Listopad 2015
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Tablica monitoringu emisji substancji do powietrza

Listopad 2015
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Grudzień 2015
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KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
Minął rok od uruchomienia Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie, która pracuje
nieprzerwanie od 16 października 2015 r. Zakończono realizację kontraktu „Projektowanie i budowa ZTUOK w
Koninie”, którego wykonawcą było Konsorcjum Integral Erbud Introl.
Inżynier Kontraktu Sweco Consulting sp. z o.o. 30 września 2016 r. wydał Świadectwo Wykonania,
potwierdzające pełną realizację prac tj. robót, dostaw, dokumentacji, protokołów potwierdzających prawidłowe
funkcjonowanie udokumentowane wynikami testów.
Doświadczenia zebrane podczas rozruchu, eksploatacji i pierwszego rocznego przeglądu gwarancyjnego były
kanwą konferencji, „Po pierwszym roku eksploatacji ZTUOK”, która odbyła się 20 października 2016r. w
ośrodku szkoleniowym Wityng w Mikorzynie.
Uczestniczyło w niej 150 osób związanych z realizacją inwestycji oraz przedstawicieli instytucji otoczenia
biznesu. Wykład wprowadzający „Aspekty prawne, technologiczne i środowiskowe ZTUOK w Koninie po
pierwszym roku eksploatacji” wygłosił dr hab. inż. Tadeusz Pająk, profesor Akademii Górniczo Hutniczej w
Krakowie.
W debacie udział wzięli: moderator Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo Hutnicza, Grzegorz Wielgosiński Politechnika Łódzka, Józef Adam Zubelewicz ERBUD S.A, Franz Riebenbauer - INTEGRAL GmbH,
Stanisław Jurczyński- INTROL Energomontaż S.A, Krzysztof Matuszewski - ERBUD Industry.
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych to dzieło wielu ludzi, doskonałych
fachowców, którzy podczas uroczystości odebrali honorowe
odznaki i podziękowania.
Honorową odznakę Zasłużony dla miasta Konina
otrzymali: Inżynier Kontraktur NARCYZ STEFAŃCZYK,
Pełnomocnik Konsorcjum WALENTY TWARDY, Dyrektor
Biura Konsorcjum DARIUSZ KOBIELARZ, Koordynator
spółki Martin MAREK MARCIŃSKI, Inspektor nadzoru
Inżyniera Kontraktu RYSZARD CHRUŚCIŃSKI
AMBASADOR CZYSTEGO ŚRODOWISKA
To tytuł, którym Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Koninie uhonorował ludzi, dla których
ochrona środowiska i przyszłość ziemi nie jest obojętna. Po
raz pierwszy tytuł ten został przyznany w ubiegłym roku i
związany był z konkursem dla dziennikarzy mediów
subregionalnych, poruszających problemy ochrony
powierzchni Ziemi i gospodarki odpadami w subregionie
konińskim i Wielkopolsce.
Honorowe odznaki otrzymali: - Prezydent Miasta Konina
Józef NOWICKI, Prezes EBUD SA Józef Adam
ZUBELEWICZ, Prezes spółki Integral FRANZ
RIEBENBAUER, Prezes Introl Energomontaż STANISŁAW
JURCZYŃSKI, - prof. dr hab. inż. Tadeusz PAJĄK
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Grzegorz
WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka, Henryk SKOWRON
Inżynierskie Biuro Konsultingowe, Przewodniczący Rady
Nadzorczej MZGOK sp. z o.o. Ryszard DYKA, Inżynier
kontraktu Dariusz CZERNIAK, Inżynier kontraktu Jan
DESKUR, Magdalena KOWALCZYK, Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Szymon
KOCIORUBA - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Koninie.
Odznaki za zasługi dla MZGOK sp. z o.o. otrzymali: Elżbieta Streker-Dembińska, Andrzej Drewniak, Beata
Cegielska, Piotr Przewoski, Piotr Nienartowicz, Ireneusz
Jeńć, Marcin Gałan
Podziękowania odebrali:
Mirosława Michalak, Kinga Ignaczak, - Paulina Rachuba
Lutecka, Krzysztof Maślanka, Tomasz Mizerski, Jarosław
Młynarycz, Dariusz Olejnik, Ryszard SŁAWIŃSKI, Michał
Szczepański
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DYREKTOR ROKU 2015
Statuetkę Heraklesa i tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania
Miasta 2015 podczas uroczystej Gali Kongresu Envicon 2016
otrzymał Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Koninie Jan Skalski.
Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta i
statuetek Heraklesa odbyło się 10.10.2016 r. podczas uroczystej Gali
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na terenie MTP
w Poznaniu. Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu
Oczyszczania Miasta jest miesięcznik "Przegląd Komunalny" i Krajowe Forum
Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego konkursu jest
nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki
komunalnej, posiadających duże zdolności menedżerskie i wdrażających
zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. Dodatkowym kryterium jest co
najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.
Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów
Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi
firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Konkurs przeprowadzany jest trzy etapowo, pierwszy etap to
zgłaszanie kandydatów, drugi to wybór pięciu kandydatów do nominacji i wreszcie w trzecim etapie następuje wybór
Dyrektora Roku przez Kapitułę Konkursu w głosowaniu tajnym.
Kryteriami decydującymi o wyniku była ocena zakładu i ostatnich trzech lat działalności Prezesa Zarządu Spółki.
Oceniane były: dynamika rozwoju firmy, wyniki finansowe, zrealizowane inwestycje, całokształt osiągnięć w zakresie
ochrony środowiska oraz działania przywódcze i menadżerskie.
Jako Dyrektor zakładu budżetowego Jan Skalski spowodował pełne dostosowanie zakładu do wymogów UE
wykonując:
- budowa linii sortowniczych do doczyszczania odpadów surowcowych /ok. 2mln zł/
- budowa kompostowni /ok. 4mln zł/
- odgazowanie składowiska / ok. 2mln zł/
- całkowitą modernizację składowiska /ok. 12 mln zł/
- organizując selektywną zbiórkę odpadów na terenie całego miasta, w tym również odpadów biodegradowalnych /ok.
1,5 mln zł rocznie/
- rozbudowa zaplecza magazynowego /ok. 1 mln zł/
- rozbudowa budynku socjalno-biurowego /ok. 900 tys. zł/
Po powstaniu Spółki w roku 2011 głównym celem Spółki była realizacja Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki
odpadami na terenie subregionu konińskiego" obejmujące m.in. budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych oraz rekultywację 14 gminnych składowisk odpadów. Wartość projektu to prawie 390mln. zł.
Ponadto Prezes Jan Skalski posiada następujące odznaczenia:
- srebrna i złota odznaka NOT,
- Za Zasługi Dla Miasta Konina,
- Zasłużony Pracownik Rolnictwa,
- Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu,
- Za zasługi dla Województwa Konińskiego,
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- medal „Labor Omnia Vincit”
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Odznaka Honorowa Ministra Środowiska "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ".
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ZŁOTY INŻYNIER
Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o.
Jan Skalski otrzymał tytuł i statuetkę
„Złoty Inżynier 2016” w kategorii
Ekologia w plebiscycie czytelników
czasopisma inżynierskiego
„Przegląd Techniczny”. Konkurs
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KALENDARIUM BUDOWY ZTUOK
11 maja 2012 r.
Wybór wykonawcy kontraktu „Rekultywacja gminnych składowisk
odpadów” – Konsorcjum Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane
„MELBUD” D&S Pilarczyk Sp. J. Modła Księża i Zakład Projektowania
i Wykonawstwa „EKOLOGIA” Zygmunt Przybył, Kalisz
16 maja 2012 r.
Wybór wykonawcy kontraktu: „Wykonywanie działań informacyjnopromocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych składowisk
odpadów”. Wybrano: Unia Sp. z o.o. Kraków.
28 maja 2012 r.
Rozpoczęcie rekultywacji gminnych składowisk w Woli Rychwalskiej
i Cisewie.
16 listopada 2012 r.
Podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie oraz umowy pożyczki
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19 listopada 2012 r.
Podpisanie Kontraktu na Projektowanie i budowę Zakładu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie pomiędzy
MZGOK Sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl.
18 kwietnia 2013 r.
Jednostka Realizująca Projekt była wizytowana przez przedstawicieli
Komisji Europejskiej, grupę JASPERS i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Omówiono
zaawansowanie
projektu oraz jego specyfikę. Działalność JRP zyskała pozytywną
ocenę.
26 czerwca 2013 r.
Do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego złożony
został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.
27 czerwca 2013 r.
W sali sesyjnej konińskiego ratusza odbyła się konferencja popularnonaukowa pod tytułem „Spalarnia w Koninie drogą do czystego
środowiska”. W konferencji uczestniczył w charakterze wykładowcy
prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.
23 sierpnia 2013 r.
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję
zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów
obserwacyjnych” dla monitoringu lokalnego wód podziemnych
projektowanego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych.
23 września 2013 r.
Prezydent Konina opublikował Obwieszczenie o wszczęciu 26
czerwca 2013 r. postępowania z wniosku Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Spalarni.
11 października 2013 r.
Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię dla realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie.
23 października 2013 r.
Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska uzgodnił środowiskowe
warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Zakład
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
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28 października 2013 r.
Prezydent Konina Józef Nowicki podpisał Decyzję o pozwoleniu
na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych. Tego dnia decyzja stała się prawomocna.
31 października 2013 r.
Konsorcjum Integral-Erbud-Introl wdrożyło prace przygotowawcze do budowy konińskiej Spalarni.
3 listopada 2013 r.
Konsorcjum Firm Integral-Erbud-Introl rozpoczęło roboty budowlano-montażowe przy wznoszeniu Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
21 listopada 2013 r.
Na placu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych odbyło się symboliczne wbicie łopaty
pod realizację prac budowlano-montażowych.
27 lutego 2014 r.
Budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Koninie odwiedził Wiceminister Środowiska
Stanisław Gawłowski.
24 maja 2014 r.
Pomyślnie przebiegło zamontowanie absorbera – ważnego
elementu do unieszkodliwiania gazów cieplarnianych podczas
termicznego unieszkodliwiania odpadów w przyszłej Spalarni.
22 sierpnia 2014 r.
Budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych odwiedził Wiceminister Środowiska Janusz
Ostapiuk.
24 lutego 2015 r.
Odbyło się zwyczajowe stemplowanie kotła po przeprowadzonej
21 lutego próbie ciśnieniowej kotła. Wydarzenie miało miejsce
na 300 dni przed zakończeniem inwestycji.
17 lipca 2015 r.
Podpisanie umowy sprzedaży ciepła pomiędzy Miejskim
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Koninie. Podpisy złożyli: Józef Nowicki – Prezydent
Konina, Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o.
i Jan Skalski – Prezes Zarządu MZGOK.
22 lipca 2015 r.
Wpięcie sieci ciepłowniczej ZTUOK do systemu MPEC.
3 września 2015 r.
Zasypywanie bunkra rozpoczęło się 3 września 2015 r. o godzinie
15.00. Transportem wewnętrznym odpady z sortowni po
pozbawieniu ich odpadów przeznaczonych do recyklingu,
zamiast na składowisko podawane są do bunkra ZTUOK.
8 września 2015 r.
O godz. 15.45. w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie po osiągnięciu 850 st. C
temperatury kotła przeprowadzono pierwsze próbne spalanie
odpadów komunalnych.
16 października 2015 r.
Przekazanie spalarni do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych
firmie „Energopomiar”. Po ciągłej pracy przez 1.000 godzin,
nastąpiło przekazanie ZTUOK do eksploatacji.
21 grudnia 2015 r.
Przekazanie ZTUOK inwestorowi do eksploatacji
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Elżbieta Streker-Dembińska – Dyrektor Zakładu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Wielkie wyzwanie i niesamowita inżynierska przygoda, tak mogę
podsumować ostatnie trzy lata pracy w Miejskim Zakładzie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie.
Pracę rozpoczęłam w 2012 roku jako kierownik nowo powołanej
Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki odpadami na
terenie subregionu konińskiego”. Projekt był w fazie wyboru wykonawcy
inwestycji. Przetarg, do którego przystąpiło 10 doświadczonych oferentów,
był długi, mozolny i pełen emocji. Od ogłoszenia zamówienia w grudniu
2011 r. do wyboru Wykonawcy we wrześniu 2012 r. dwukrotnie spotkaliśmy
się z oferentami w Krajowej Izbie Odwoławczej, by wreszcie rozstrzygnąć
postępowanie. Zadaniem wykonawcy było zaprojektowanie i wybudowanie ZTUOK. W czerwcu
2013 r. gotowy był projekt, a w listopadzie Wykonawca Konsorcjum Integral-Erbud-Introl rozpoczął
budowę.
Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko. W lipcu 2014 okazały budynek był już gotowy do
montażu urządzeń technologicznych, a pracownicy jednostki wraz z Wykonawcą i Inżynierem
Kontraktu zmagali się z procedurami formalnymi, pozwoleniami, odbiorami, koncesjami…..
Pokonywaliśmy kolejne przeszkody, zaliczaliśmy
„kamienie milowe”. Sprawozdawaliśmy,
informowaliśmy, planowaliśmy, rozliczaliśmy zadania w wielkim skupieniu, dokładnie i terminowo,
by nie popełnić żadnego błędu. Ta inwestycja to przecież najważniejsze przedsięwzięcie
samorządowe w historii subregionu o wartości blisko 400 mln zł.
Dzisiaj jesteśmy na „finiszu” budowy. Za oknem codziennie widzę piękny przemysłowy obiekt
pracujący pełną parą, w którym odpady komunalne zamieniają się w ciepło i energię elektryczną.
Przygotowanie inżynierskie, doświadczenie samorządowe i życiowe okazały się bardzo przydatne,
by sprostać najpoważniejszemu zawodowemu wyzwaniu. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć
w takim ważnym przedsięwzięciu. Dziękuję wszystkim, z którymi miałam możliwość i zaszczyt
współpracować przy jego realizacji. Jest to duże grono wykonawców, nadzorujących,
przedstawicieli instytucji i urzędów oraz najbliższych współpracowników. Wszyscy wykazali się
profesjonalizmem, zaangażowaniem, pracowitością, a przede wszystkim życzliwością.
Sprawdziliśmy się przy budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie,
przed nami kolejne wyzwania – przechodzimy do etapu eksploatacji.

Andrzej Drewniak – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie
subregionu konińskiego”, jest projektem którym zajmuję się od 9 lat na
poszczególnych etapach jego procedowania do zrealizowania włącznie. Na
mocy certyfikatu Ministra Środowiska dla Projektu od lat pełnię funkcję
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). W minionym czasie miałem
okazję współpracować i korzystać z pomocy wielu osób z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa
Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którym za owocną współpracę jestem wdzięczy,
szczególnie tym którzy już w tych instytucjach i organach nie pracują. Szczególnym etapem
realizacji projektu jest etap inwestycyjny, były to lata wytężonej pracy. W tym czasie dokonaliśmy
czynności zabezpieczające realizację inwestycji, a więc przygotowaliśmy niezbędną
dokumentację. Wyłoniliśmy Wykonawcę ZTUOK, Inżyniera Kontraktu i co istotne zrealizowaliśmy
zadanie inwestycyjne w terminie. Zrealizowanie dużej, skomplikowanej, współfinansowanej ze
środków unijnych inwestycji, wymagało kompetentnej pracy nie tylko JRP ale całego zespołu
Spółki, co sobie szczególnie cenię. Oddanie do użytku ZTUOK 21.12.2015r. wieńczy pracę wielu
osób zaangażowanych w przygotowanie tego pionierskiego przedsięwzięcia i jego
zmaterializowanie.
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MÓWILI O INWESTYCJI
Wypowiedzi przedstawicieli Konsorcjum i Inżyniera Kontraktu:
Franz Riebenbauer – Prezes Zarządu Integral Engineering
und Umwelttechnik GmbH
Chcemy jako lider techniczny Konsorcjum na budowie Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wykonać swoją pracę
doskonale, prezentując pełnię swoich możliwości, fachowość i jakość,
pozostawiając po sobie nowoczesny zakład i najlepsze wrażenie.

Józef A. Zubelewicz – Prezes Zarządu Grupy Erbud
Projekt realizujemy w formule „Zaprojektuj i wybuduj" co wymaga starannej
koordynacji zważywszy, że ZTUOK będzie jednym z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w kraju. To prawdziwe wyzwanie dla naszej firmy.

Stanisław Jurczyński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
Introl S.A.
Rynek spalarniowy w Polsce jest przyszłościowy. Chcemy na tej inwestycji
zaprezentować i potwierdzić swoje doświadczenie zdobyte na innych
budowach. Instalacje automatyki i sterowania to wizytówka firmy. Pokażemy
w Koninie nasz profesjonalizm.

Walenty Twardy – Pełnomocnik Konsorcjum
Projektowany i budowany zakład stanowić będzie samodzielny obiekt,
wyposażony w niezbędne zaplecze techniczne dla prowadzenia procesu spalania
odpadów w kotle z ruchomym rusztem i naturalnym obiegiem pary. Ten system
generuje prąd, zapewnia wysoką sprawność i/lub zaopatruje systemy
ciepłownicze w parę. Najważniejsze cechy systemu to: wysokosprawne
wytwarzanie energii, bardzo mały wpływ na środowisko, niezawodność,
bezpieczeństwo, żużel oraz metal z odzysku.

Narcyz Stefańczyk - Dyrektor Naczelny Grontmij Polska Sp. z o.o.
– Inżynier Kontraktu
Funkcja Inżyniera Kontraktu dla ZTUOK jest istotnym etapem realizacji strategii
rozwoju firmy na polskim rynku. Doświadczenie ze współpracy z inżynierami
niemieckimi pomoże nam w tej budowie, a także w prowadzeniu przyszłych
obiektów spalarniowych w Polsce.
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FINANSOWANIE PROJEKTU
Finansowanie Projektu
Projekt został sfinansowany przy współudziale środków Funduszu Spójności. 27 maja 2011
pomiędzy Instytucją Wdrażającą – NFOŚiGW, a Beneficjentem – MZGOK Sp. z o.o., podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 na kwotę
154 513 841,15 PLN.
Pozostałe środki, stanowiące część wkładu własnego, sfinansowane zostały z pożyczki
NFOŚiGW, którą Beneficjent spłacać będzie przez okres 25 lat.
Struktura finansowania Projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie
subregionu konińskiego” na 30.11.2015 r.
Wartość Projektu netto:
Wartość Projektu brutto:
Dofinansowanie POIS:
Pożyczka NFOŚiGW:
Środki własne:

315,2 mln PLN
387,7 mln PLN
164,5 mln PLN
137,9 mln PLN
12,8 mln PLN

W ramach Projektu zrealizowano następujące kontrakty:
Kontrakt K-01
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego
unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych”.
Realizatorem kontraktu była firma SAVONA Project Sp. z o.o. Opracowanie było punktem wyjścia
do przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla Projektu.
Kontrakt K-02 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rekultywacja 13 składowisk
odpadów na obszarze łącznym 13,91 ha/468.480 m3 na terenie subregionu konińskiego.
Realizatorem kontraktu było konsorcjum AK Nova Sp. z o.o. i Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald.
Kontrakt K-03
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów w Koninie oraz rekultywacją czternastu gminnych składowisk odpadów. Zadanie to
powierzono w wyniku przetargu nieograniczonego firmie Grontmij Polska Sp. z o.o.
Kontrakt K-04 Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
w Koninie. Wykonawcą kontraktu zostało Konsorcjum INTEGRAL (Wiedeń)-ERBUD (Warszawa)INTROL (Katowice).
Kontrakt K-05
Rekultywacja gminnych składowisk odpadów.
W roku 2013 konsorcjum: Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD” D&S Pilarczyk
Sp. jw. Modła Księża i Zakład Projektowania i Wykonawstwa „EKOLOGIA” Zygmunt Przybył,
zrekultywowały 2 składowiska w Cisewie, gm. Turek i Woli Rychwalskiej, gm. Rychwał. Siedem
kolejnych zadań wykonała firma TOMBET Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Gwóźdź z Kielc.
Były to składowiska w Rzgowie, Stawkach, Russocicach, Grzegorzewie, Podgórzu, Zielonce
i Skulsku. Dwa zadania w Białej i Maciejewie wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami
Wtórnymi ZŁOMPOL z Częstochowy, zaś Firma Handlowo-Usługowa ITC Angelika Jabłońska
z Baruchowa zrekultywowała składowisko w Skubarczewie.
Kontrakt K-06
Funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt.
Kontrakt K-07
Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych
składowisk odpadów. Przedmiotem Kontraktu jest przygotowanie, realizacja i koordynacja działań
informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
w Koninie oraz rekultywacji 14 gminnych składowisk odpadów, realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą kontraktu jest firma UNIA Sp. z o.o.
z Krakowa.
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PODSTAWOWE PARAMETRY ZTUOK
Parametr

Jednostka Wartość

ilość zastosowanych linii termicznego unieszkodliwiania

1

Nominalna wydajność ZTUOK

Mg/rok

94 000

Nominalna wydajność ZTUOK

Mg/h

12

Minimalna dyspozycyjność ZTUOK

h/rok

7 800

Nominalna wydajność węzła waloryzacji żużli

Mg/rok

17 000

Nominalna wydajność zbudowanego węzła stabilizowania i zestalania

Mg/rok

5 500

Temperatura pary przegrzanej

°C

400

Ciśnienie pary przegrzanej

MPa

4

W ramach ZTUOK wykonano instalację energetyczną, która pozwoli na maksymalne
wykorzystanie energii wytwarzanej w wyniku pracy linii termicznego przekształcania odpadów
komunalnych. Turbina upustowo-kondensacyjna pozwala na jednoczesną produkcję energii
elektrycznej i cieplnej w trybie kogeneracji. W wymienniku ciepła jest podgrzewana woda sieciowa
dla miejskiego sytemu ogrzewania.
W ramach realizacji ZTUOK wybudowano również linię do waloryzacji żużli pozostałych po
spalaniu odpadów. Proces waloryzacji polega na sezonowaniu przez okres od około miesiąca do
maksymalnie sześciu, a następnie zastosowaniu mechanicznej obróbki z wydzieleniem
odpowiedniej (handlowej) frakcji żużla oraz oddzieleniu metali żelaznych i nieżelaznych. Gotowy
produkt może być wykorzystany w budownictwie przemysłowym czy też przy budowie dróg.
Szczególny nacisk położono na wymagania związane z ochroną środowiska. Zespoły procesowe
pełnej konfiguracji technologicznej segmentu oczyszczania spalin zapewniają: odpylanie spalin,
redukcję emisji kwaśnych zanieczyszczeń nieorganicznych, redukcję emisji substancji
organicznych w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny (TOC), dioksyn i
furanów oraz związków metali ciężkich w postaci gazowej i pyłów, redukcję emisji Nox.
Węzeł monitoringu i kontroli emisji ZTUOK wyposażony jest w aparaturę kontrolno-pomiarową do
pomiaru stężeń wymaganych składników zanieczyszczeń w spalinach, a także do pomiarów
parametrów procesowych spalin, które są potrzebne do standaryzowania wyników bieżących
pomiarów i porównania z wartościami dopuszczalnymi – stężenia tlenu w spalinach, strumienia
objętości spalin, ich temperatury, ciśnienia, wilgotności.
W instalacji zainstalowano analizatory spalin, służące do przeprowadzania wymaganych prawem
pomiarów substancji zanieczyszczających.
Zakład został wyposażony również w trzy zespoły oczyszczania ścieków o wydajnościach
wynikających z bilansów masowych oraz z wymagań zapisanych w wydanej Decyzji Prezydenta
Miasta o uwarunkowaniach środowiskowych.
Układ technologiczny i techniczny zakładu zapewnia odzysk ciepła ze spalania odpadów oraz
przetworzenie uzyskanej energii do postaci energii elektrycznej, z jednoczesnym przekazywaniem
jej na zewnątrz, do sieci energetycznej i sieci ciepłowniczej (w kogeneracji). Zakład jest tak
zaprojektowany i wykonany, by mógł funkcjonować również tylko jako elektrownia kondensacyjna z
częściowym wykorzystaniem wytworzonej pary, tylko na potrzeby technologiczne i potrzeby
własnej sieci ciepłowniczej.
Zakład posiada instalację oczyszczania spalin umożliwiającą uzyskanie parametrów emisyjnych
na poziomie zgodnym co najmniej z wartościami granicznymi według obowiązujących przepisów.
Ponadto w ramach zakładu funkcjonuje instalacja przetwarzania i frakcjonowania żużli i popiołów
paleniskowych oraz instalacja stabilizowania i zestalania produktów oczyszczania spalin.
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BUDOWA PLACU TECHNOLOGICZNO-MAGAZYNOWEGO
Styczeń - Maj 2019
Wartość inwestycji 3,28 mln zł.
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„Ziemi nie dziedziczymy
po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od naszych dzieci."

Antoine de Saint-Exupéry

62-510 Konin, ul.Sulańska 13
tel. 63 246-81-79, faks 63 246-92-91
b.zarzadu@mzgok.konin.pl

www.mzgok.konin.pl

