
 

 

Plany inwestycyjne Celowego 

Związku Gmin R-XXI na rok 2021. 

1.Budowa kwatery składowania odpadów w Słajsinie. Kwatera składowania odpadów zlokalizowana 

będzie w południowo-wschodniej części działki o nr geodezyjnym 68/7 i powiązana będzie 

komunikacyjnie z istniejącą częścią zakładu. Kwatera podzielona będzie na cztery sektory rozdzielone 

groblami. Całkowita powierzchnia kwatery wynosi ok. 6,25 ha, a jej pojemność to 574 000 m3. 

Zakończono wycinkę drzew z terenu o powierzchni ok. 9 ha przewidzianego pod budowę kwatery 

odpadów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pozostałych robót. 

Zakończenie robót i oddanie inwestycji do eksploatacji nastąpi w IV kwartale 2021 r. Zadanie zostanie 

sfinansowane z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w  Szczecinie.  

 

2.Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie. Stosownie do zawartego 

porozumienia z Gminą Nowogard, Celowy Związek Gmin R-XXI partycypuje w kosztach budowy 

powyższej inwestycji w kwocie 669 tyś zł. Całkowity koszt inwestycji to 4,4 mln zł. Natomiast 1,8 mln 

to wkład własny gminy Nowogard oraz pozyskane dofinansowanie w kwocie 1,9 mln zł                           

z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

 



 

 

 

3.Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na działkach o nr ewid. 66/8, 66/9, 

66/10, obręb Słajsino, gm. Nowogard na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania 

Odpadami. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.     

W dniu 01.02.2021 r podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przedstawił harmonogram robót 

budowlanych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca IV kwartału 2021.  

 

 

4.Koncepcja budowy elektrowni fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów 

będących w zarządzie CZG R-XXI. 

CZG R-XXI przystąpiło do opracowania  wstępnej dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznych na 

zrekultywowanych składowiskach. Dokumentacja  obejmuje wykonanie koncepcji programowo-

przestrzennych budowy instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem robót towarzyszących, w tym 

przyłączy do sieci energetycznej na  6  zrekultywowanych składowiskach odpadów, które posiadają 

odpowiednio dużą  powierzchnię   i położone są w pobliżu przebiegających sieci energetycznych SN. 

Moce z  instalacji fotowoltaicznych  na poszczególnych składowiskach kształtują się od 0,50 MWp do 

2,50 MWp. Ogólna moc ze wszystkich składowisk wyniesie ok. 7,50 MWp. 

Aktualnie sporządzono raport z analizy zgodności  zamierzeń inwestycyjnych z zapisami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenach których  przewidziane są lokalizacje 

tych instalacji.  

 

 



 

 

Ponadto Celowy Związek Gmin R-XXI szuka alternatywnych rozwiązań dotyczących termicznej 
utylizacji odpadów. 
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki zakazujące 
składowania odpadów wysokokalorycznych czyli takich, których ciepło spalania wynosi powyżej 6 
MJ/kg suchej masy. Wydajność wybudowanych do tej pory spalarni odpadów w Polsce oraz 
cementowni jest niewystarczająca w stosunku do ilości wytwarzanych tego typu odpadów. Celowy 
Związek Gmin R-XXI poszukuje lokalnych rozwiązań w związku z narastającym problemem 
zagospodarowania frakcji odpadowej o kodzie 191212, która zgodnie z zapisami tego rozporządzenia 
nie może być składowana. Część tego rodzaju odpadów jest przekazywana przez CZG R-XXI do 
Spalarni Odpadów w Szczecinie. Pozostała ilość, która nie mieści się w wynegocjowanym limicie musi 
być zagospodarowana w inny sposób. W związku z powyższym Zarząd Celowego Związku Gmin R-XXI 
zorganizował spotkanie w siedzibie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie                    
z Przedstawicielami GRUPY ENERIS specjalizującej się między innymi w budowie spalarni odpadów. 

 
W  spotkaniu uczestniczyli: 
Przedstawiciele Gmin należących do CZG R-XXI, 
Pan Mariusz Adamski Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Samorządowcy Województwa Zachodniopomorskiego tj. m.in.: 
Pan Andrzej Kierzek Z-ca Prezydenta Koszalina 
Pan Tomasz Uciński Prezes PGK w Koszalinie 
Pani Jolanta Jabłońska Wojciul- Prezes MPGO w Wardyniu Górnym. 
Przedstawiciele GRUPY ENERIS zaprezentowali możliwości współpracy oraz technologię stosowaną                               
w spalaniu odpadów. Na spotkaniu omówiono ewentualne lokalizacje planowanych inwestycji 
umożliwiające dalszą współpracę  z samorządami poprzez połączenie wymogów zapewnienia 
strumienia odpadów, skrócenia trasy dowozu odpadów oraz możliwości zagospodarowania 
wytwarzanego ciepła w istniejących już instalacjach grzewczych. Przedstawiciele GRUPY ENERIS 
zapewnili, iż postęp technologiczny umożliwia ekonomiczną eksploatację spalarni odpadów                               
o wydajności już od 50.000 Mg/rok. GRUPA ENERIS jest wiodącą polską firmą oferującą kompleksowe 
usługi i infrastrukturę dla samorządów i biznesu w celu maksymalnego odzysku surowcowego                               
i energetycznego odpadów. Współpraca z GRUPĄ ENERIS jest alternatywnym rozwiązaniem dla CZG 
R-XXI, które umożliwia termiczną utylizację odpadów w cenie zbliżonej do ceny w ZUO Szczecin. 
GRUPA ENERIS realizowała oraz z powodzeniem uczestniczyła w przedsięwzięciach z zakresu 
wdrażania czystych technologii energetycznych na terenie Europy. Do współpracy                                              
w zakresie    budowy spalarni zostały zaproszone samorządy województwa zachodniopomorskiego,                 
z którymi zostaną podpisane odpowiednie listy intencyjne. 
 
 


