
Gdańsk, dn. 8.10.2019 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku sp. z o.o. 
Ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk 

 

Protokół z posiedzenia Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku odbyło się 8 października 2019  
w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku sp. z o. przy ul Jabłoniowej 55. 

W spotkaniu Rady Interesariuszy udział wzięli udział: 

• Aleksdandra Bielicka – Giełdoń, Uniwersytet Gdański 
• Barbara Brandt – Sarnecka, Rada Gdminy Kołbudy 
• Magdalen Nowicka, Zarząd Dzielnicy Jasień 
• Dagmara Nagórka – Kmiecik, Wydział Środowiska/Urząd Miasta Gdańska 
• Magdalena Wiśniewska, Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi/Urząd Miasta Gdańska 
• Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
• Beata Zięba, Port Czystej Energii 
• Grzegorz Walczukiewicz, Port Czystej Energii 
• Olga Goitowska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Gdańska 
• Wojciech Głuszczak, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku 
• Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii (Przewodniczący Rady Interesariuszy) 
• Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku  
• Mateusz Witczyński, Astaldi 
• Jarosław Paczos, Stowarzyszenie Sąsiadów ZU (z-ca przewodniczącego RI) 
• Cyprian Maciejewski, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Gdańska 
• Maciej Jakubek, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku 
• Marcin Dyrek, Astaldi 

Posiedzenie Rady Interesariuszy ZU otworzył Sławomir Kiszkurno, Przewodniczący Rady i Prezes 
Zarządu PCE, przedstawiając porządek obrad. Wspomniał także o planach zmiany nazwy oraz 
regulaminu Rady Interesariuszy, który był także przedmiotem obrad w dalszej części spotkania.  
W przedstawionym porządku obrad znaleźć miały się następujące punkty: 

• przyjęcie porządku obrad; 
• zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Interesariuszy z dnia 16 maja 2019; 
• informacja na temat prowadzonych oraz planowanych inwestycji w Zakładzie Utylizacyjnym; 
• informacja na temat bieżącego statusu projektu Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych w Gdańsku; 
• dyskusja; 
• akceptacja nowego regulaminu Rady Interesariuszy; 
• sprawy wniesione. 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady.  



Następnie Sławomir Kiszkurno powitał Pana Tomasza Augustyniaka, Pomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, uczestniczącego w obradach po raz pierwszy. Przewodniczący 
zgłosił wniosek by Tomasza Augustyniaka przyjęto do składu Rady Interesariuszy. Członkowie Rady 
zagłosowali za poparciem wniosku.  

W następnym kroku odbyło się głosowanie na przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 
Interesariuszy, który także otrzymał jednogłośną akceptację członków.  

Kolejna część posiedzenia poświęcona była omówieniu aktualnie realizowanych inwestycji na terenie 
Zakładu Utylizacyjnego. Głos zabrał prezes Zakładu Michał Dzioba. Prezes ZU podkreślił, że do 
najważniejszych bieżących inwestycji zakładu należą hermetyczna kompostownia oraz nowa kwatera 
składowania. 

Michał Dzioba potwierdził, że budowa hermetycznej kompostowni jest na ukończeniu a instalacja jest 
gotowa do zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Aktualnie planowane prace będą dotyczyć zadaszenia 
biofiltra oraz instalacji podczyszczalni, w której zainstalowane zostaną brakujące elementy. Prezes ZU 
zaprosił także członków Rady do odwiedzenia kompostowni, co jest przed napełnieniem komór jeszcze 
możliwe. 

Prezes ZU omówił także przebieg realizacji inwestycji kompostowni. Podkreślił, że była ona realizowana 
w trudnym okresie dla branży budowlanej. Na ostatnim etapie budowy Generalny Wykonawca 
inwestycji poinformował Zakład Utylizacyjny o złożeniu wniosku o upadłość. W związku z tym ZU 
przejął zobowiązania Wykonawców, działając wedle zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora. 
Prezes Michał Dzioba poinformował także o przeprowadzonej w ramach inwestycji waloryzacji 
kontraktu, której wysokość wyniosła 1,2 mln PLN. Kolejny wniosek o waloryzację kontraktu został 
oddalony decyzją komisji rozjemczej. Prezes Dzioba potwierdził, że środki, którymi dysponuje inwestor 
w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozwolą na doprowadzenie projektu do 
końca, w tym przeprowadzenie rozruchów próbny instalacji. Jarosław Paczos, Przewodniczący 
Stowarzyszenia Sąsiadów ZU zapytał o możliwy termin uzyskania pozwolenia na eksploatacje 
kompostowni. Michał Dzioba powiedział, że rozpoczęcie próbnych rozruchów planowane jest 
najwcześniej na koniec października. 

W następnej części spotkania prezes Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno poinformował 
uczestników o statusie realizacji inwestycji Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. Sławomir 
Kiszkurno poinformował o tym, że aktualnie PCE oczekuje na pozwolenie na budowę a inwestor 
otrzymał pozytywną opinię w zakresie oddziaływania na środowisko. Równolegle prowadzone są 
działania mające na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W pierwotnym 
założeniu inwestor dążył do uzyskania finansowania na poziomie 68%. Ze strony Komisji Europejskiej 
PCE otrzymał odpowiedź, że dofinansowanie nie przekroczy 60% wartości projektu. Jednocześnie 
Sławomir Kiszkurno potwierdził, że dotychczas żaden projekt z zakresu kogeneracji w UE nie uzyskał 
dofinansowania unijnego w wysokości 68%. Pozostałą część projektu inwestor planuje sfinansować ze 
środków pozyskanych w drodze kredytowania. Prezes Kiszkurno podkreślił, że w listopadzie br. PCE 
powinien uzyskać wiążącą decyzję ze strony KE, dotyczącą udzielenia wsparcia ze środków funduszy 
UE. Komisja Europejska na tą chwilę oczekuje dodatkowej gwarancji dotyczącej wtłoczenia ciepła 
wytworzonego przez ZTPO do miejskiej sieci ciepłowniczej. PCE stara się o stosowną dokumentację w 
tym zakresie ze strony Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 



Następnie głos zabrał Mateusz Witczyński, reprezentujący firmę Astaldi, lidera konsorcjum 
Generalnego Wykonawcy ZTPO. Przedstawiciel Astaldi krótko opowiedział o reprezentowanej przez 
siebie spółce oraz o pozostałych konsorcjantach TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia, Dalkia 
Wastenergy S.A., a także autora projektu ILF Consulting Engineers Polska. Następnie Mateusz 
Witczyński omówił cele inwestycji i zaprezentował projekt od strony technicznej. Podkreślił, że 
wszystkie systemy ZTPO będą redundantne. Każdy z elementów ZTPO został tak zaprojektowany, 
by w przypadku awarii mogła go zastąpić zapasowa instalacja. W kolejnym kroku zaprezentowana 
została animowana wizualizacja oraz przekrój obiektu. Mateusz Witczyński podkreślił szczególną rolę 
systemu projektowania trójwymiarowego, wpływającego na bardziej efektywną realizację inwestycji. 
W trakcie prezentacji projektu Jarosław Paczos zadał pytanie dotyczące braku komina na wizualizacji. 
Mateusz Witczyński wyjaśnił, że na etapie tworzenia animowanej wizualizacji nie był on jeszcze 
zaprojektowany, jednak znajduje się w planach – a następnie wskazał odpowiednie rysunki techniczne.  

Po omówieniu ogólnej charakterystyki projektu Mateusz Witczyński przedstawił harmonogram 
inwestycji obejmujący 36 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do rozpoczęcia 
użytkowania.  

Następnie zaprezentowana została animacja przekroju poprzecznego ZTPO oraz kolejne planowane 
etapy budowy. Przedstawiciel Astaldi poinformował, że cały obiekt zostanie zbudowany na palach. 
Technologia została wybrana specjalnie po to by ograniczyć potencjalne uciążliwości zapachowe. 
Obecnie są prowadzone badania dotyczące obecności gazów w nasypach antropogenicznych. Mateusz 
Witczyński zapewnił, że wykorzystanie technologii palowania zminimalizuje ryzyko wystąpienia 
uciążliwości odorowych. Pale będą wkopywane w taki sposób, by nawet na etapie prac ziemnych 
ograniczyć odorowość do minimum. Nasypy zostaną wzruszone w minimalnym stopniu. Zaplanowano 
także wykonanie przeważającej liczby pali w technologii przemieszczeniowej, co skutkuje 
zmniejszeniem ilości urobku. 

Jarosław Paczos zadał pytanie na temat braku pewnego źródła finansowania ze strony Komisji 
Europejskiej – co wydarzy się gdy ostatecznie inwestor ZTPO nie uzyska dofinansowania unijnego? 
Sławomir Kiszkurno odpowiedział, że decyzja Komisji Europejskiej jest czynnikiem decydującym  
o poleceniu rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku mało prawdopodobnego scenariusza braku 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej przeprowadzona ma być analiza pod kątem przeprowadzenia 
inwestycji na zasadach komercyjnych. Koszt zagospodarowania RDF na przestrzeni ostatnich lat wzrósł 
przeszło trzykrotnie, a co za tym idzie ZTPO musi na terenie Gdańska powstać ze względów czysto 
ekonomicznych. 

Jarosław Paczos, zwrócił uwagę na pozytywny aspekt prowadzenia badań gruntu na którym  
ma powstać ZTPO, jednak w jego przekonaniu powinny one zostać przeprowadzone przed decyzją  
o budowie. Sławomir Kiszkurno wyjaśnił, że wszelkie konieczne badania zostały przeprowadzone  
w początkowej fazie planowania inwestycji. Pozytywną decyzję w tym zakresie wydał także organ 
środowiskowy. Aktualne badania mają na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzywidzianych 
sytuacji oraz dokładne sprawdzenie składu gruntu, a także wybór optymalnej technologii  
w konkretnych obszarach działki. 

Jarosław Paczos poprosił o przekazanie dokumentacji dotyczącej decyzji środowiskowej. 
Przewodniczący Stowarzyszenia Sąsiadów ZU zasugerował także podłączenie sieci ZTPO do źródeł 
niskiej emisji. Sławomir Kiszkurno wyjaśnił, że wszędzie gdzie istnieje taka możliwość jest podłączane 



ciepło systemowe. Gdańsk ma zapewnione 90 milionów dofinansowania dla rozwoju sieci 
ciepłowniczej. Następnie prezes PCE wyjaśnił, że sieć ciepłownicza podłączona do ZTPO będzie 
wydzielona. Rury ciepłownicze mają zostać przeprowadzone w kierunku śródmieścia pod obwodnicą. 
Aktualne założenia mogą ulec jednak zmianie wraz z tym jak rozwijać będzie się aglomeracja. Jarosław 
Paczos spytał czy brany pod uwagę jest import odpadów z zagranicy. Zasugerował także możliwy 
odbiór RDF z Bydgoszczy. Sławomir Kiszkurno poinformował, że takie rozwiązanie nie jest brane pod 
uwagę, a do ZTPO mają trafiać tylko odpady z terenu Gdańska. Dodał także, że żadna ze spalarni w 
Polsce nie ma problemu z podażą RDF. Michał Dzioba wspomniał, że nadpodaż RDF w Polsce jest 
olbrzymia, na co wyraźnie wskazują statystyki. Wojciech Głuszczak podkreślił, że zmiana przepisów 
dotyczących wywozu odpadów komunalnych i likwidacja ryczałtu doprowadzi do zwiększenia ilości 
RDF. Na kolejne pytania Jarosława Paczosa o możliwą zmianę sytuacji na rynku i możliwość 
sprowadzania odpadów z zagranicy, Sławomir Kiszkurno zapewnił, że obecne obserwacje całkowicie 
przeczą możliwości wystąpienia takiego zjawiska. Michał Dzioba dodał, że transgraniczny ruch 
odpadów jest powszechnie praktykowany w całej Europie i sam w sobie nie stanowi problemu, tak 
długo jak jest prowadzony zgodnie z przepisami. Bazując na aktualnych danych dotyczących ilości 
odpadów na mieszkańca nie istnieje zagrożenie braku paliwa RDF. 

W kolejnym punkcie obrad pod głosowanie poddano nowy regulamin rady, który został jednogłośnie 
przyjęty. Michał Dzioba zachęcił do zgłaszania wniosków dotyczących finansowania działania rady  
w okresie jesiennym – zgodnie z zapisami regulaminu, tak by mogły być ujęte w planie rzeczowo  
– finansowym na kolejny rok. 

W ramach dyskusji na zakończenie obrad Jarosław Paczos zapytał o plany dotyczące budowy hali żużla 
przy ZTPO, a także możliwego zagrożenia wyciekiem amoniaku. Sławomir Kiszkurno zapewnił,  
że aktualnie inwestor ma zapewniony bieżący odbiór żużla, dzięki czemu nie będziemy musieli  
go magazynować. ZTPO nie ma planach waloryzacji żużla tylko przekazywanie go do 
zagospodarowywania w stanie surowym. Obecny na spotkaniu Marcin Dyrek z Astaldi wyjaśnił, że żużel 
powstający podczas procesu jest materiałem bardzo wilgotnym. Ewentualne pylenie będzie 
wyeliminowane dzięki konstrukcji urządzeń, które będą hermetyczne. Odnośnie pytań o amoniak – 
Grzegorz Walczukiewicz z PCE zapewnił, że amoniak będzie monitorowany, tego wymagają nowe 
wytyczne z UE. Jarosław Paczos wyraził swoją opinię, że badania gruntu dookoła budynku powinny być 
przeprowadzone po uruchomieniu instalacji.  

Po zakończeniu dyskusji, wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


