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   Zakres działalności Spółki Eko Dolina 

EKO DOLINA  

stanowi jedyną  

Regionalną Instalację 

Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych  

w przyporządkowanym 

regionie gospodarki 

odpadami komunalnymi 

(Region EKO DOLINA) 



   Zakres działalności Spółki Eko Dolina 

RIPOK EKO DOLINA  

przyjmuje odpady  

z terenu 9 gmin,  

łącznie od ponad 460 000 mieszkańców  



Podstawową działalnością Spółki jest: 

1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne (w tym 

przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz magazynowanie odpadów niebezpiecznych) 

2. Przekazywanie odpadów odzyskanych (np. surowców wtórnych) do 

uprawnionych odbiorców celem dalszego odzysku (w tym recyklingu) lub 

unieszkodliwiania (odpady niebezpieczne) 

3.  Produkcja energii elektrycznej i cieplnej dzięki funkcjonowaniu 

segmentu przerobu biogazu 

 

   Zakres działalności Spółki Eko Dolina 



 EKO DOLINA to jeden z pierwszych zakładów kompleksowego 

zagospodarowania odpadów Polsce 

 Spełnia restrykcyjne normy unijne, sfinansowany z funduszy unijnych 

 To przykład pozytywnej kooperacji gmin zrzeszonych w KZG  

 Ok. 600 – 700 ton odpadów przyjmowanych dziennie do Zakładu,                         

co daje ok.  185 000 – 190 000 ton rocznie 

 Ok. 250 – 300 pojazdów dostarczających odpady dziennie 

 

 

    
Zakres działalności Spółki Eko Dolina 



Masa odpadów przyjmowanych do Zakładu w latach 2009-2013 [Mg] 

        2009 r.           2010 r.         2011r.        2012r.     2013r.          

 Odpady komunalne           123 000          116 000    114 430     115 263    117 423 

   (sortowane) 

 Odpady budowlane      43 000            32 000      37 151       36 073    22 989 

 Odpady zielone         3 900              3 800         5 737         6 457      6 294 

 Odpady wielkogabarytowe              2 200              2 300          2 156         2 285      2 851 

 Odpady selektywnie zbierane      3 900        4 100         4 715         5 582      9 297 

 Pozostałe odpady             18 000            17 000         20 148       21 863     20 968 

 Razem      194 000          175 200       184 337       187 523  179 822 

 

       

 

    
Zakres działalności Spółki Eko Dolina 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Główne instalacje i obiekty do gospodarowania odpadami w EKO DOLINA Sp. z o.o. wraz z 

przepustowościami/wydajnościami 

 Sortownia odpadów i surowców wtórnych                                        100 000  - 150 000 Mg/rok 

 Kwatera magazynowa dla jednorodnych grup odpadów        

 Segment demontażu odpadów RTV i AGD           550 Mg/rok 

 Segment przerobu gruzu budowlanego                              70 Mg/ h (wydajność kruszarki) 

 Kompostownia pryzmowa odpadów zielonych                                   6 000 Mg/rok 

 Magazyn odpadów niebezpiecznych                             

 Elektrownia biogazowa                          ok. 2 MW 

 Kompostownia halowa odpadów biodegradowalnych                       30 000 Mg/rok 

 Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych                                                 15 000 Mg/rok 

  Kwatera składowa B2                                                                                                    1 020 000 m3 

 

 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Odpady przyjmowane do Zakładu EKO DOLINA są poddawane 

procesom odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z zasadą 

najlepszej dostępnej techniki oraz zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

1. Sortowanie odpadów: 
 

 Selekcja wstępna odpadów na małej kabinie celem usunięcia odpadów niepożądanych na 
linii sortowniczej (np. odpady niebezpieczne, budowlane, wielkogabarytowe) 

 
 Segregacja manualna pożądanych frakcji odpadów (np. butelki PET, chemia twarda i 

miękka, makulatura kartonowa i gazetowa) wraz z separacją metali żelaznych i 
nieżelaznych 
 

 Odzysk frakcji odpadów po mechanicznym przetworzeniu: frakcja drobna (0-20 mm) do 
rekultywacji kwatery składowej, frakcja biodegradowalna (20-75 mm) do kompostowania w 
kompostowni halowej w układzie MBP, dodatkowo generowanie strumienia odpadów 
kalorycznych, stanowiących wsad do produkcji paliwa alternatywnego 
 

 Próby zagospodarowania innego niż składowanie frakcji balastowych wytwarzanych w 
procesie mechanicznego przetwarzania  
 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Sortownia odpadów 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Sortownia odpadów 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

2. Kompostowanie odpadów: 
 
 Kompostowanie zachodzi w warunkach tlenowych w obiekcie kompostowni halowej oraz 

pryzmowej kompostowni odpadów zielonych 
 

 Głównym wsadem do kompostowni halowej jest frakcja ulegająca biodegradacji, 
wydzielona z sortowanych odpadów komunalnych a na kompostownię pryzmową trafiają 
przede wszystkim odpady zielone (gałęzie, liście, trawa, darń) 
 

 Proces kompostowania w kompostowni halowej obejmuje aktywne napowietrzanie 
(przerzucanie) i zraszanie pryzm (szarż) wraz z odciąganiem i oczyszczaniem powietrza 
poprocesowego. Końcowym etapem jego oczyszczania jest naturalny biofiltr 
 
 

 



 Proces kompostowania na obiekcie kompostowni pryzmowej polega na tlenowym 
rozkładzie materii organicznej również z wykorzystaniem napowietrzania (przerzucania 
pryzm) 
 

 W efekcie kompostowania uzyskuje się stabilizat spełniający parametr AT4 
(kompostownia halowa) oraz środek poprawiający właściwości gleby lub kompost 
(kompostownia pryzmowa) 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Kompostownia halowa 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Układ oczyszczania powietrza poprocesowego – kompostownia halowa 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Kompostownia pryzmowa 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Bilans masowy układu MBP w Zakładzie 



3. Demontaż i zbieranie odpadów AGD i RTV 
 
 EKO DOLINA jest przetwarzającym i zbierającym odpady zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego zgodnie z numerem rejestrowym nadanym przez GIOŚ 
 

 Przetworzeniu poddawane są przede wszystkim jednostki centralne komputerów a 
zbieraniu odpady pochodzące głównie z gospodarstw domowych np. lodówki, telewizory 
 

 W przypadku demontażu urządzeń chłodniczych usuwany jest z nich czynnik chłodniczy 
oraz olej sprężarkowy 

 
 Obiekt demontażu sprzętu AGD i RTV jest całkowicie uszczelniony celem zapobieżenia 

przedostania się ewentualnych zanieczyszczeń do wód lub ziemi 
 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Urządzenie do odsysania freonu 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

4. Demontaż (rozdrabnianie) odpadów wielkogabarytowych: 
 
 Celem rozdrabniania jest zmniejszenie objętości odpadów oraz ich przygotowanie 

umożliwiające wykorzystanie jako wsad do produkcji paliwa alternatywnego z 
odpadów 
 

 Przed procesem rozdrobnienia wysegregowywane są odpady niebezpieczne, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady budowlane itp., nie stanowiące 
odpadów wielkogabarytowych 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Odpady wielkogabarytowe 
przygotowane do 
rozdrobnienia 



5. Kruszenie gruzu budowlanego: 
 
 Kruszenie gruzu umożliwia specjalistyczna kruszarka z możliwością uzyskania pożądanej 

średnicy przekruszonego materiału 
 

 W wyniku kruszenia powstaje materiał przekruszony oraz odsiewki jako frakcja mineralna 
(inertna) 
 

 Przed procesem kruszenia usuwa się zbrojenie, dzięki czemu odzyskiwany jest złom żelazny 
 
 Przekruszony gruz wykorzystywany jest na cele technologiczne na kwaterze składowej np. 

jako budulec dróg technologicznych 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Kruszarka gruzu budowlanego 



6. Magazynowanie odpadów: 
 
 Magazynowanie odpadów odbywa się na obiekcie kwatery magazynowania odpadów 

jednorodnych, w magazynie odpadów niebezpiecznych oraz w boksach na surowce 
wtórne 
 

 Na kwaterze odpadów jednorodnych magazynowane są głownie odpady opon, oraz 
frakcja pre-RDF jako wsad do produkcji paliwa alternatywnego jak również szkło 
dostarczane w ramach zbiórki selektywnej, realizowanej na terenach gmin 
 

 W magazynie odpadów niebezpiecznych gromadzone są odpady niebezpieczne 
pochodzenia głównie komunalnego tj. baterie, akumulatory, świetlówki, opakowania po 
substancjach niebezpiecznych, olej przepracowane. Istotnym źródłem są tutaj również 
odpady niebezpieczne wysegregowywane na linii sortowniczej 
 

 Zarówno kwatera odpadów jednorodnych jaki i magazyn odpadów niebezpiecznych są 
uszczelnione. W przypadku rozlewu substancji w magazynie odpadów niebezpiecznych 
istnieje możliwość zebrania jej sorbentem lub odpływu do niecki bezodpływowej. 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



7. Składowanie odpadów: 
 
 Składowanie odpadów jako proces unieszkodliwienia odbywa się w uszczelnionej kwaterze 

zaopatrzonej w drenaż odcieków oraz docelowo w drenaż odprowadzania biogazu 
 

 Składowanie odpadów realizowane jest metodą „tortową” tj. poprzez utworzenie 2m 
warstwy odpadów i przykrycie jej warstwą izolacyjną (materiał inertny) na określonej 
powierzchni działki roboczej. Powierzchnia działki roboczej nie może przekroczyć 2 500 m2 
 

 Działkę roboczą w przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów 
zabezpiecza się przed rozwiewaniem odpadów 
 

 Składowanie odpadów odbywa się w sektorach zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
zintegrowanym oraz decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska 
 
 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Minimalizacja wpływu na środowisko - schemat uszczelnienia kwatery 
składowej 

 

  Drenaż żwirowy z     
drenażem rurowym 

Geowłóknina 

    Folia HDPE 

Bentomata 

     Grunt rodzimy – glina 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Kwatera składowa B1 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Kwatera składowa B2 przed 
rozpoczęciem eksploatacji 



Kwatera składowa – B1  

• Powierzchnia: 8 ha, 1 200 000 m3 

• Początek funkcjonowania: 01.01.2003r.  

• Koniec funkcjonowania: 31.10.2011r. – rozpoczęcie rekultywacji 

 

Kwatera składowa – B2  

• Powierzchnia: 7 ha, 1 020 000 m3 

• Początek funkcjonowania: 01.11.2011r.  

• Przewidywany okres użytkowania: 10 lat 

 

 

 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Rok Składowanie ogółem (Mg) 

2008 133 889 

2009 143 397 

2010 89 217 

2011 83 318 

2012 93 147 

2013 79 139 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



8. Produkcja energii elektrycznej: 
 
 Następuje w 3 generatorach, w których dzięki kogeneracji z biogazu pobieranego z kwatery 

B1 i starego składowiska uzyskuje się energię elektryczną i cieplną 
 

 Dzięki przetwarzaniu biogazu Zakład jest samowystarczalny jeśli chodzi o zapotrzebowanie 
na energię elektryczną a jej nadwyżka jest sprzedawana do sieci 
 

 Energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania przyległych nieruchomości (np. 
pobliskie archiwum) 
 
 

Technologie wykorzystywane w Zakładzie 



Technologie wykorzystywane w Zakładzie 

Generator 

Segment przerobu biogazu 



Metody przetwarzania odpadów 

1. Metody zagospodarowania odpadów są prowadzone zgodnie z procesami zawartymi w 
Ustawie o odpadach z dnia 14-12-2012, określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy 
 

2. Metody zagospodarowania odpadów w Zakładzie EKO DOLINA to: 
 

 Sortowanie (proces R12) 
 Rozdrabnianie (proces R12)  
 Kruszenie (proces R12)  
 Demontaż (proces R12)  
 Kompostowanie (proces R3) 
 Magazynowanie przed poddaniem kompostowaniu (proces R13) 
 Wykorzystanie odpadów na cele technologiczne (proces R11) 
 Unieszkodliwianie poprzez składowanie (proces D5) 



Metody zagospodarowania odpadów 

Ilości odpadów skierowane z zewnątrz do poszczególnych instalacji/obiektów celem odzysku lub 

unieszkodliwiania w roku 2013 [Mg] 

 Sortownia odpadów i surowców wtórnych (sortowanie)                                        122 522 

 Kwatera magazynowa dla jednorodnych grup odpadów (magazynowanie)             4 812 

  Segment demontażu odpadów RTV i AGD (demontaż i zbieranie)              198 

  Segment przerobu gruzu budowlanego (kruszenie)                                         920 

  Kompostownia pryzmowa i halowa (kompostowanie)                                            6 556 

  Magazyn odpadów niebezpiecznych (zbieranie)                                                       7 

  Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych (rozdrabnianie)                                              1 727 

  Kwatera składowa B1 i B2 (odzysk i unieszkodliwianie)                                                                   43 080 

                                                                  RAZEM 179 822 



Instalacje zastępcze dla RIPOK EKO DOLINA 

Zgodnie z WPGO 2018 na wypadek awarii RIPOK EKO DOLINA instalacjami zastępczymi 
są: 
 
 RIPOK Szadółki 

 
 RIPOK Czarnówko 

 
 RIPOK Stary Las 

 
W/w instalacje w przypadku awarii RIPOK EKO DOLINA mają obowiązek przyjęcia 
odpadów zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 
 
Wg WPGO 2018 w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w 
instalacjach zastępczych można skierować odpady do instalacji o tym samym statucie a 
zlokalizowanych w województwie pomorskim. 
 



 

Dziękuję za uwagę 

 
Michał Bajerowicz 

Kierownik Działu Ochrony Środowiska 

Tel. 58 672-50-00 wew. 22 Tel. kom. 668-441-423 

E-mail: michal.bajerowicz@ekodolina.pl 

 


