
Protokół ze spotkania Rady Interesariuszy z dnia 28 marca 2017 r.  

W dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 15:30 odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło 15 członków Rady (lista obecności w 

załączeniu). 

Otwierając spotkanie Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Paczos przedstawił proponowany porządek 

spotkania: 

1. Otwarcie spotkania. Przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu ze spotkania w dniu 27 września i 15 grudnia 2016 r. 

3. Podsumowanie roku 2016 w działalności ZU – Wojciech Głuszczak. 

4. Informacje na temat bieżących działań w ramach projektu „System Gospodarki Odpadami dla 

Metropolii Trójmiejskiej” (projekt termiczny) – Grzegorz Walczukiewicz 

5. Informacja na temat stanu postępowania w sprawie budowy kompostowni na terenie placu 

dojrzewania kompostu – Maciej Jakubek. 

6. Konsekwencje wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dla 

systemu gospodarki odpadami w Gdańsku – Sławomir Kiszkurno.  

7. Dyskusja. 

8. Sprawy wniesione. 

9. Zamknięcie spotkania. 

 

Pan Wojciech Głuszczak zaproponował aby zmienić porządek spotkania i pkt. dotyczący projektu 

termicznego omówić na początku. Wobec braku sprzeciwu przyjęto zmianę i zatwierdzono 

jednogłośnie porządek spotkania. 

Grzegorz Walczukiewicz przedstawił postęp prac oraz realizację harmonogramu projektu termicznego. 

Poinformował o rozpoczęciu odwiertów w celu wykonania badań hydrogeologicznych na działce 

przeznaczonej pod budowę spalarni. Wyjaśnił też, że podłożem działki są odpady, składowane w tym 

miejscu do lat 90-tych.  Dyrektor Maciej Jakubek wyjaśnił, że odpady składowane w sposób jaki 

wymagało w danym czasie tego prawo. W związku z brakiem dodatkowych pytań zamknięto ten punkt 

spotkania.  

Przechodząc do pkt. 2 porządku spotkania, Jarosław Paczos zapytał zgromadzonych o ewentualne 

uwagi do protokołu ze spotkania w dniu 27 września 2016 r. Protokół zatwierdzono jednogłośnie bez 

uwag. 

Jarosław Paczos poprosił o zabranie głosu pana Wojciecha Głuszczaka, który podsumował działalność 

Zakładu w 2016 r., podkreślając tendencję wzrostową w ilości strumienia odpadów, zarówno suchych 

i zmieszanych, jak i mokrych oraz selektywnie zbieranych. Następnie zaprezentował najważniejsze 

zmiany wprowadzone w nowym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do roku 2020 oraz 

konsekwencje tych zmian w odniesieniu do Zakładu. Poinformował również o poziomach recyklingu 

oraz perspektywach ich osiągnięcia w poszczególnych gminach dostarczających odpady do Zakładu. 

Dyrektor Maciej Jakubek uzupełnił wypowiedź tłumacząc sposób obliczania poziomów recyklingu na 

podstawie mówiącego o tym zagadnieniu Rozporządzenia oraz zasadę informowania gmin o ilości 

składowanych odpadów balastowych. Pan Paczos zapytał czy Zakład Utylizacyjny planuje budowę 

PSZOK-ów na terenie Gdańska. Prezydent Grzelak poinformował, że kwestia ta leży w gestii Gminy 

Gdańsk, a koncepcja i projekt są przygotowywane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Obecnie w planie 

jest utworzenie dwóch PSZOK-ów, przy ul. Elbląskiej 66 oraz w dzielnicy Osowa. Po krótce przedstawił 

również koncepcję działania PSZOK-ów. Prezentację zakończył Dyrektor Maciej Jakubek przekazując 

informacje na temat odzysku biogazu, wahań ilości pozyskiwanego gazu w podziale na miesiące na 



przestrzeni całego roku 2016 oraz złożoności bieżącej eksploatacji systemu. Do zaprezentowanego 

tematu nie było żadnych pytań. 

Utrzymując przy głosie Dyrektora Macieja Jakubka przystąpiono do omówienia pkt. 5 porządku 

spotkania. Dyrektor Jakubek zreferował dotychczasowe działania, poczynając od 2015 r.,  w ramach 

projektu budowy hermetycznej kompostowni na dotychczasowym placu dojrzewania kompostu. 

Następnie omówił szczegółowo bieżące działania (postępowania przetargowe, uzyskanie stosownych 

pozwoleń, złożenie potrzebnych wniosków, m.in. o dofinansowanie). Dokładnie zaprezentował 

kryteria oceny ofert. Przy punkcie dotyczącym terminu wykonania robót, pan Paczos zaproponował 

zmianę punktacji w kryteriach oceny ofert.  Dyrektor Maciej Jakubek wytłumaczył, że nie jest już w tej 

chwili możliwe, ponieważ przetarg już został ogłoszony. Dalej szczegółowo przedstawiono cele jakie 

Zakład chce osiągnąć poprzez budowę hermetycznej kompostowni, schemat obiektu oraz zasady 

działania nowego obiektu, a także konieczne modernizacje już istniejących obiektów w celu 

przystosowania ich do współpracy z nową kompostownią. Następnie poruszono kwestie 

dofinansowania i perspektywy jego otrzymania. Dalsza część prezentacji dotyczyła kwestii opróżniania 

placu dojrzewania kompostu, przetargu na związaną z tym usługę odbioru odpadów, kosztów, ilości 

odpadów oraz harmonogramu prac. Przedstawiono również plan kolejnych inwestycji: odgazowanie 

nowego podsektora 800/1C, dalsza rekultywacja kwatery 800/2 oraz utworzenie nowej kwatery 800/3 

na ostatniej rezerwie terenu. Do prezentacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

O zabranie głosu poproszono Dyrektora Sławomira Kiszkurno przechodząc tym samym do pkt. 6 

porządku spotkania. Dyrektor Kiszkurno odwołał się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów wyjaśniając, że mimo wyznaczenia terminu wejścia w życie zmian na 1 lipca 2017 r.  

w Gdańsku, z uwagi na trwające zobowiązania przetargowe, odbędzie się to 1 kwietnia 2018 r. 

rozpoczynając od sektora 6. Omówił cele i korzyści płynące z wprowadzenia nowego systemu, jak  

i problemy z nim związane. Następnie objaśnił jak system będzie wyglądać z punktu widzenia 

mieszkańca oraz gminy. Wspomniał również o nowopowstającej spółce przekształconej z Gdańskich 

Inwestycji Komunalnych. Zapewnił, że równolegle z wdrażaniem nowego systemu będzie 

przeprowadzona nowoczesna kampania edukacyjno-informacyjna rozpoczynając od września 2017 r. 

Pani Szymańska zapytała czy wraz z wejściem nowego systemu nastąpi zmiana sposobu naliczania 

opłat. Prezydent Grzelak poinformował, że taka zmiana nie będzie miała miejsca, jednocześnie 

zapewniając, że obecny system jest najtańszy i najbardziej sprawiedliwy porównując pozostałe systemy 

zastosowane w innych większych aglomeracjach w Polsce.   

Dyrektor Sławomir Kiszkurno przechodząc do następnego punktu spotkania podziękował członkom za 

tak liczne przybycie oraz zaproponował, aby powiększyć Radę o osoby, które przez wzgląd na swoje 

doświadczenie, mogłyby w wartościowy sposób uzupełnić jej skład. Przedstawił dwie kandydatury: 

Krystyny Szymańskiej (Dyrektor ARMAAG) i Cypriana Maciejewskiego (Urząd Miejski w Gdańsku). 

Jednogłośnie przyjęto obie kandydatury.  

Na tym spotkanie zakończono. 


