
 
 

 
 

Gdańsk, 20.09.2019 r.  

Sz. P. Andrzej Kobylarz 
Poseł na Sejm RP 

 

Szanowny Panie Pośle, 

z dużym zaniepokojeniem i zdecydowanym sprzeciwem odnoszę się do Pańskiej publicznej wypowiedzi 
wygłoszonej 17 września br. podczas debaty „2050 Polska dla Pokoleń. Jaką przyszłość wybierzesz?”, a następnie 
opublikowanej przez portal wybrzeze24.pl1. Twierdząc, że (cyt.) „w Polsce mamy około 1000 wysypisk śmieci  
z czego tylko niecałe 10 procent jest odgazowywane. Takim przykładem są Szadółki. Nie tylko nie pozyskujemy 
tam energii, to jeszcze trujemy ludzi” wprowadził Pan odbiorców – a wśród nich mieszkańców Gdańska w błąd. 
Jako prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, zajmującego się eksploatacją tego składowiska, czuję się  
w obowiązku do odniesienia się do tej wypowiedzi i przekazania lokalnej społeczności faktycznego stanu rzeczy.  

Zakładam, że mówiąc o „odgazowywaniu” miał Pan na myśli tzw. gaz składowiskowy, czyli biogaz zawierający  
m.in. metan, który wytwarza się w sposób naturalny w złożu składowanych odpadów. Emisja metanu do 
atmosfery jest szkodliwa dla środowiska. Metan wpływa na zmiany klimatyczne ponad dwadzieścia razy silniej 
niż dwutlenek węgla. Z kolei jego odzysk i wykorzystanie pozwala uzyskać korzyści ekonomiczne w postaci 
zmniejszenia kosztów zakupu energii. Mając świadomość, że nasza działalność wpływa na otoczenie, od lat 
prowadzimy działania na rzecz skutecznego odzysku biogazu z składowiska.  

Jako że misją Zakładu Utylizacyjnego – obok prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami – jest edukacja  
i informowanie otoczenia w zakresie podejmowanej przez nasze przedsiębiorstwo działalności, poniżej 
przekazuję Panu istotne fakty dotyczące zagadnienia eksploatacji biogazu w Szadółkach: 
 

• System odgazowania kwater składowiska powstał w naszym zakładzie w 1998 roku, jako jeden 
z pierwszych w Polsce. Od tego czasu był czterokrotnie rozbudowywany i modernizowany, dzięki czemu 
utrzymuje wysoką efektywność. Ostatnia modernizacja zakończyła się w 2016 r. Obecnie system składa 
się z 280 studni, z których gaz odprowadzany jest systemem rurociągów do znajdującej się na terenie 
zakładu bioelektrowni. Tam jest przekształcany w energię elektryczną i ciepło. Dzięki temu nie tylko 
jesteśmy samowystarczalni energetycznie, ale również zredukowaliśmy emisję gazu składowiskowego i 
zawartego w nim metanu do atmosfery do możliwego do osiągnięcia minimum. Potwierdzają to 
zarówno badania, jak i opinie strony społecznej. Szczegóły działania instalacji wraz z podstawowymi 
danymi liczbowymi znajdzie Pan w naszym pierwszym Raporcie Odpowiedzialności Społecznej za lata 
2016-2017, który znajdzie Pan pod adresem: http://zut.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/raport-
spoleczny-LQ-pages.pdf 

 
• Regularne modernizacje i rozbudowy systemu pozwoliły na utrzymanie dotychczasowego bardzo 

wysokiego poziomu odzysku biogazu. W latach 2011-2017 odzyskaliśmy w ten sposób 34 mln m3 
biogazu, który posłużył jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Według szacunków 
odzyskujemy około 80-85 proc. biogazu powstającego we wnętrzu składowiska, co jest bardzo dobrym 
rezultatem na tle innych tego typu zakładów w Polsce. W ten sposób problem gazu składowiskowego  
i związanych z tym źródłem nieprzyjemnych zapachów został u nas w dużej mierze opanowany. Dzięki 
naszej trosce o środowisko i otoczenie oraz wieloletnim doświadczeniom w ograniczaniu szkodliwego  
i uciążliwego oddziaływania, należymy do zakładów, które ponadprzeciętnie radzą sobie z odzyskiem  
i zagospodarowaniem gazu ze składowiska.  Ze względu na skalę naszej działalności oraz położenie ma 
to duże znaczenie społeczne; 

 
1 http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/przedwyborcza-debata-ekologiczna 



 
 

 
 

• Regularnie prowadzimy badania oddziaływania na środowisko – zarówno wymagane prawem, jak  
i dodatkowe, które zlecamy w własnej inicjatywy. Ponadto zakład jest często kontrolowany przez różne 
instytucje. Wszelkie dostępne wyniki potwierdzają, że Zakład działa zgodnie z przepisami i że nie 
zachodzi żaden negatywny wpływ Zakładu zagrażający środowisku czy zdrowiu i życiu ludzi. 
Potwierdziła to m.in. przeprowadzona we wrześniu ubiegłego roku kontrola Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, który nie odnotował u nas żadnych naruszeń przepisów 
środowiskowych. 

Co warte podkreślenia, wyżej opisane działania realizujemy w porozumieniu ze stroną społeczną. Od 2014 r. przy 
Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku działa Rada Interesariuszy, w skład której wchodzą mieszkańcy, 
przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych, eksperci oraz samorządowcy. Wiele zrealizowanych przez nas działań  
i inwestycji zostało wypracowanych wspólnie z Radą. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych z funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa, uprzejmie 
zapraszam Pana do odbycia wizyty w naszym Zakładzie w dogodnym dla Pana terminie. Deklaruję, że osobiście 
zaprezentuję Panu i wyjaśnię wszystkie aspekty techniczne związane z eksploatacją biogazu.  

Na sam koniec pragnę wyrazić moje najgłębsze wyrazy uznania za Pańskie liczne działania mające na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców Gdańska. Liczę przy tym, że w oparciu o rzetelną wymianę informacji, 
będziemy mieli szansę w przyszłości podjąć owocną współpracę na rzecz lokalnej społeczności. 

 

Z poważaniem  

Michał Dzioba  

 

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z. o.o. 

tel. +48 58 326 01 00 
e-mail: dzioba@zut.com.pl  
 
 


