
   Rys historyczny              

       Na początku 2001 r. gmina Nowogard zainicjowała powołanie międzygminnego zespołu, 

którego celem miało być kompleksowe gospodarowanie odpadami z gmin uczestniczących         

w Związku. 

Grupa Inicjatywna ukonstytuowała się 10 października 2001 roku. 

W jej skład weszli: 

Teresa Działoszewska – Burmistrz Ińska 

Kazimierz Ziemba – Burmistrz Nowogardu 

Paweł Pieczonka – Burmistrz Chociwla 

Andrzej Jędrzejewski-Burmistrz Kamienia Pomorskiego 

Tadeusz Kwiatkowski-Wójt Przybiernowa  

     Do udziału w zrzeszeniu się w Związku zaproszono 14 gmin sąsiadujących z gminą 

Nowogard posiadających dogodną komunikację ze Słajsinem gdzie w przyszłości miał zostać 

wybudowany Zakład Gospodarowania Odpadami. 

W styczniu 2002 roku Grupa Inicjatywna przedstawiła do akceptacji zainteresowanym 

gminom projekt statutu Związku i przekazała dalsze prowadzenie spraw Związku Spółce 

PUWiS, która była jednym z uczestników tego przedsięwzięcia.  

Dnia 11 lutego 2002 roku organy stanowiące 14 gmin: Chociwel, Dobra, Dziwnów, Ińsko, 

Kamień Pomorski, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Radowo Małe, Resko,  Rewal, 

Świerzno i Trzebiatów podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku. 

Dnia 5 września 2002 roku Celowy Związek Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie został 

wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych, a Statut Związku ogłoszony został                        

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 67 pod pozycją 1440. 

        Obecnie do Celowego Związku Gmin R – XXI należy 27 gmin województwa 

zachodniopomorskiego. Są to gminy: 

Brzeżno, Chociwel, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień 

Pomorski, Karnice, Międzyzdroje, Maszewo, Nowogard, Osina, Ostrowice, Płoty, 

Przybiernów, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, 

Węgorzyno, Wierzchowo, Wolin, Złocieniec. 



 

Gminy te należą do 7 powiatów : drawskiego, goleniowskiego , gryfickiego, kamieńskiego , 

łobeskiego, stargardzkiego, świdwińskiego 

12 grudnia 2011 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowego 

projektu. Najkorzystniejszą ofertę spośród dwunastu firm biorących udział w postępowaniu 

złożyła firma „Budimex SA”, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę brutto 79.842.000 

zł. Harmonogram realizacji inwestycji zakładał wykonanie robót budowlanych do 31 grudnia 

2012 roku. 

Celowemu Związkowi Gmin R-XXI zostało udzielone dofinansowanie w wysokości 85% kwoty 

wydatków kwalifikowanych w kwocie 69.401.647,31 złotych, przy całkowitym koszcie 

projektu wynoszącym 109.656.292 złote. 

Montaż finansowy to również środki własne CZG R-XXI pochodzące z przychodów                            

z działalności, a także preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

W dniu 29 grudnia 2011 roku została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie                    

w formie pożyczki w wysokości 14.863.950 zł przedsięwzięcia „Budowa RZGO w Słajsinie, gm. 

Nowogard”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu 

krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych. 

      Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami rozpoczął działalność z początkiem 

bieżącego roku. Znajduje się w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard, Powiat Goleniowski. 

Powierzchnia całego terenu Zakładu wynosi 18,6 ha. Celem usprawnienia dowozu 



odpadów do RZGO w Słajsinie wybudowano trzy Stacje Przeładunkowe Odpadów w:  

Świnoujściu, Mokrawicy i Mielenku Drawskim.  

Bezpośrednio do RZGO w Słajsinie trafiają odpady komunalne z gmin: Gryfice, Płoty, 

Golczewo, Chociwel, Resko, Radowo Małe, Dobra, Węgorzyno, Nowogard, Maszewo, 

Osina, Przybiernów i Stepnica.  

Pośrednio przez Stacje Przeładunkowe Odpadów w Świnoujściu z gmin: Świnoujście, Wolin, 

Międzyzdroje, w Mokrawicy z gmin: Dziwnów, Kamień Pomorski, Świerzno, Rewal, 

Trzebiatów, Karnice i w Mielenku Drawskim z gmin: Drawsko Pomorskie, Ostrowice, 

Wierzchowo, Złocieniec, Brzeżno.  

Ze Stacji Przeładunkowych Odpadów do Słajsina odpady transportowane są 

specjalistycznymi samochodami, należącymi do Związku.  

            Zadaniem Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami jest przetwarzanie i 

unieszkodliwienie dowożonych odpadów komunalnych z terenu gmin należących do 

Związku w tym przede wszystkim: 

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, 

- przetwarzanie selektywne zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów.  

Przetwarzanie odpadów komunalnych w Zakładzie odbywa się w technologicznych 

sektorach: 

- obróbki odpadów (sortowanie, sekcja biostabilizacji, sekcja kompostowania, sekcja 

dojrzewania kompostu, przerób odpadów budowlanych i wielkogabarytowych), 

- składowania odpadów, 

- zaplecza technicznego, 

- infrastruktury technicznej. 

        Na terenie RZGO w Słajsinie wybudowano dwie kwatery składowania odpadów. 

Łączna powierzchnia kwater składowania to 4,5 ha.  

Ze względu na konieczność zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji 

wydzielonych w procesie sortowania, na terenie Zakładu wykonano instalację do 

biologicznego przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę. 

Ponadto w procesie przetwarzania odpadów eksploatowana jest również instalacja 

mechanicznego przetwarzania odpadów o wydajności około 99.600 ton rocznie dla 



odpadów komunalnych zmieszanych i około 5.000 ton rocznie dla odpadów 

opakowaniowych, instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i 

innych biodegradowalnych o wydajności około 1.500 ton rocznie, sekcja przyjęć, 

magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności około 3.500 

ton rocznie.  

      Odpady komunalne przetwarzane w instalacjach RZGO w Słajsinie są  

ewidencjonowane w zakresie ich ilości i rodzaju. Pojazdy dostarczające odpady wjeżdżają 

do Zakładu po dokonaniu rejestracji odpadów i zważeniu  na wadze wjazdowej. Pojazdy 

wjeżdżające z Zakładu ważone są na wadze wyjazdowej w celu ustalenia dokładnej masy 

netto odpadów oraz tary pojazdu.  

Odpady balastowe z linii sortowniczej kierowane są poprzez przenośniki do umieszczonych 

na końcu linii sortowniczej kontenerów i dalej transportem kołowym na kwatery 

składowania. 

Frakcja odpadów o wielkości do 80 mm wydzielona w procesie mechanicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych kierowana jest do biologicznego przetwarzania w 

procesie biostabilizacji. Celem procesu jest zmniejszenie podatności odpadów na rozkład 

biologiczny. Powstający stabilizat może być dalej wykorzystany do rekultywacji terenów.  

Biostabilizacja odpadów odbywa się w dwóch etapach: 

I – w hali z wentylatorownią o powierzchni zabudowy 4.951 m2 przez okres 21 dni, 

II – na placu dojrzewania kompostu o powierzchni 13.888 m2  przez okres 9 tygodni. 

Frakcja odpadów powyżej 80 mm, zawierająca odpady o charakterze surowcowym 

kierowana jest przenośnikiem taśmowym do kabiny sortowniczej. 

Zakłada się możliwość segregacji odpadów na kilka frakcji w zależności od faktycznego 

składu odpadów, sytuacji na rynku surowców oraz stanu prawnego w gospodarce 

odpadami.  

Część mechanicznego przetwarzania odpadów wyposażona jest dodatkowo w separatory 

elektromagnetyczne, które doczyszczają frakcję kierowaną do procesu biostabilizacji z 

metali żelaznych ferromagnetycznych. 

Segregacja odpadów odbywa się na dwóch liniach sortowniczych.   

W wyniku tego procesu następuje: 

- wysegregowanie surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, papier, metale) z podziałem 

na frakcje. Wysegregowane surowce wtórne kierowane są do kontenerów i dalej do prasy 

bądź boksów magazynowych, 



- wysegregowanie odpadów niebezpiecznych (baterie, lekarstwa, opakowania po środkach 

chemicznych itp.). Odpady niebezpieczne kierowane są do pojemników i dalej 

magazynowane w boksach na odpady niebezpieczne do czasu odbioru przez specjalistyczne 

firmy.  

Wysegregowane surowce wtórne w prasie na odpady zostają zbelowane w kostki. 

Zbelowane odpady przewożone są transportem kołowym do boksów na surowce wtórne i 

dalej trafiają do odbiorców.  

Kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych prowadzony będzie w 

otwartych pryzmach na placu kompostowania odpadów biodegradowalnych. 

Do obiektów stanowiących zabezpieczenie funkcjonowania instalacji RZGO w Słajsinie 

należą: budynek administracyjny, waga samochodowa, myjnia ciśnieniowa, myjnia 

płytowa, budynek socjalno-sanitarny, boksy na surowce wtórne, boksy na odpady 

niebezpieczne, place, parkingi, zbiorniki na ścieki sanitarne, zbiornik na odcieki  i zbiornik 

ewaporacyjno-chłonny. 

W RZGO pracuje następujący specjalistyczny sprzęt: 7 samochodów do transportu 

odpadów, kompaktor, 3 ładowarki przegubowe, 2 ładowarki teleskopowe, 2 hakowe, 

wózek widłowy, przerzucarka samojezdna.  

      W procesie przetwarzania odpadów w RZGO w Słajsinie szczególny nacisk kładzie się na 

osiągnięcie  wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób 

prowadzona instalacja zapewnia spełnienie wymagań najnowszej techniki i osiągnięcie 

wysokiego stopnia ochrony środowiska naturalnego poprzez: 

1. Ochronę powietrza polegającą na: 

- wyposażeniu kwater składowiska w system aktywnego odgazowania z   

  unieszkodliwianiem biogazu ( co nastąpi w przyszłości),  

- wykonanie pasa zieleni ochronnej o szerokości 10 m wokół Zakładu oraz   

  dodatkowo  nasadzeń drzew i krzewów, 

- prowadzenie monitoringu ilości i składu powstającego gazu, 

- zastosowanie technologicznie otwartego zbiornika biofiltru przeznaczonego do   

  oczyszczania powietrza poprocesowego zasysanego z hali biostabilizacji. 

2. Ochronę środowiska wodnego polegającą na: 

- wykonaniu bariery geologicznej na dnie i skarpach wewnętrznych kwater   

  składowania w postaci przesłony geologicznej grubości 0,50 m z gruntów   



  nieprzepuszczalnych oraz geomembrany grubości 2,0 mm, 

- wyposażenie Zakładu w automatyczne urządzenie do wysokociśnieniowego mycia   

  kół i podwozi, 

- wykonaniu drenażu odcieków z kwater składowania wraz z ich odprowadzeniem do   

  zbiornika odcieków, 

- regularnej kontroli stanu technicznego zbiorników na ścieki bytowe, zbiornika na    

  odcieki oraz zbiornika ewaporacyjno-chłonnego, 

- prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych, podziemnych i   

     odciekowych. 

3. Zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej poprzez: 

- stosowanie energooszczędnych urządzeń, 

- zakup paliw dobrej jakości, 

- prawidłowym doborze mocy urządzeń elektrycznych. 

4. Ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadami poprzez: 

      - zapobieganie wytwarzaniu oraz zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów wszędzie       

        tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, 

      - bezpieczne dla środowiska selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów, 

      - odzysk odpadów w procesie mechanicznego sortowania, 

      - zagęszczanie składowanych odpadów za pomocą kompaktora. 

Ochrona środowiska naturalnego w RZGO następuje również poprzez: 

- utrzymywanie poziomu hałasu w Zakładzie poniżej dopuszczalnego, 

- zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej, 

- dobór technologii bezpiecznej dla środowiska.  

 

 

 



 

 

 

 

 

       


