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GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

W CELOWYM ZWIĄZKU GMIN R-XXI 

  
 CELOWY  

ZWIĄZEK GMIN R-XXI 

 
- 27 gmin województwa 

zachodniopomorskiego 

 

- 266 500 mieszkańców 

objętych systemem 

zagospodarowania 

odpadów 



CEL:  

 

 

Wybudowanie zakładu zajmującego się 

sortowaniem i odzyskiem surowców 

wtórnych oraz składowaniem odpadów  

dla wszystkich gmin związku 



Umowa o dofinansowanie  

nr POIS.02.01.00-00-003/09.-00 

            
17 listopad 2010 rok 

 
  
 

4 

 
Projekt  

nr POIS.02.01.00-00-003/09. 
„Budowa Regionalnego 

Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie, gmina 

Nowogard”  
 

w ramach działania 2.1 
Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami 

komunalnymi ze 
szczególnym 

uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych priorytetu II 

Gospodarka odpadami i 
ochrona powierzchni ziemi 

  
Programu Operacyjnego 

Infrastruktura  
i Środowisko 2007 – 2013 



Projekt:  „Budowa Regionalnego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami Słajsinie, gmina Nowogard” 
 

Realizowany w ramach:  Programu Operacyjnego  

   Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 

 

Wartość Projektu: 109 656 292,00PLN – 140 344 289,38PLN 

 

Wartość  

dofinansowania: 69 401 647,31 PLN - 88 666 224,51 PLN 

 

Pożyczka NFOŚ i GW:  14 863 950,00 PLN 
   



 

 

 

 

 

Zakres projektu – zadania: 

 

- Budowa RZGO Słajsino, w tym: Budowa RZGO, Budowa SPO w  

Świnoujściu, Mielenku Drawskim i Mokrawicy oraz rekultywacja  

składowiska w Słajsinie 

 

- Dostawy urządzeń  i pojazdów i inne roboty,  

 

- Obsługa przez Inżyniera Kontraktu 

 

- Projekty techniczne, studium wykonalności, nadzór autorski, 

 audyty, szkolenia 

 

- Zarządzanie projektem 
 

 
 





RZGO w Słajsinie  
 

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

120 000 Mg/rok: 

 

Instalacja sortowania odpadów komunalnych zmieszanych  

99 600 Mg/rok 

 

Instalacja sortowania odpadów opakowaniowych  5 000 Mg/rok 

 

Instalacja kompostowania odpadów ulegających biodegradacji   

40 000 Mg/rok 

 

Segment odpadów wielkogabarytowych  3 500 Mg/rok 

 

Segment przetwarzania odpadów budowlanych  4 000 Mg/rok 

 

Kwatery składowania balastu – 4 ha 

 

 



Stacje Przeładunkowe Odpadów: Świnoujście – 42 000 Mg/a, 

Mokrawica – 27 000 Mg/a, Mielenko -  14 000 Mg/a 

Zrealizowano do 31.10.2014r. zaprojektowanie i wykonanie osłon 

przeciw rozwiewaniu odpadów oraz zsypy z ramp na SPO  przez firmę 

BUDIMEX S.A.  – 425 861,26 zł brutto 



 

 

W toku realizacja zakresu  rozszerzenia projektu – zadania: 

 

-Budowa RZGO… Doposażenie linii nr 1 i 2 z linią doczyszczania metali 

 i rozrywarką do worków na linii nr 1 

- Place do magazynowania odpadów na SPO w Świnoujściu 

- Place do magazynowania odpadów w RZGO wraz z oczyszczalnią  

odcieków 

- Boksy na odpady i place w zakresie funkcjonowania PSZOK  

- Budynek socjalno-techniczny w RZGO Słajsino 

 

- Dostawy urządzeń  i pojazdów i inne roboty, w tym osłony  

przeciw  rozwiewaniu odpadów z ramp, zsypy z ramp, odpływ ze  

zbiornika ewaporacyjno-chłonnego 
 



 

 

W toku realizacja zakresu  rozszerzenia projektu – zadania: 

 

-Budowa RZGO… Doposażenie linii nr 1 i 2 z linią doczyszczania  

metali  i rozrywarką do worków na linii nr 1 

 

Zadanie realizowane przez firmę SUTCO POLSKA SP. Z O.O.  

– 18 200 000 zł netto 

 

 
 



7 separatorów optycznych  

1 separator balistyczny 

1 separator metali  

nieżelaznych 

 



sortowanie manualne  

automatyka  optyczna 



 

 

 
Realizacja doposażenia linii sortowni RZGO jako zadanie  

w projekcie „Budowa RZGO w Słajsinie,  gmina Nowogard”   

– zmiana technologii sortowania: 

- instalacja do sortowania odpadów z automatycznym  

wydzieleniem frakcji materiałowych 

- wielofunkcyjność rozwiązań 

- doczyszczanie frakcji metali 

- wydzielanie frakcji metali nieżelaznych 

- wydzielenie proRDF 

- doczyszczanie manulane odsortowanych frakcji  

surowcowych 

-zwiększenie rodzajów wysortowanych surowców 

-zwiększenie procentu odzyskanych surowców 

 

 

 
 



 

 

W toku realizacja zakresu  rozszerzenia projektu – zadania: 

 

-Budowa RZGO…  

- Place do magazynowania odpadów na SPO w Świnoujściu (pow. 7500m2) 

- Place do magazynowania odpadów w RZGO wraz z oczyszczalnią  

odcieków (mag. stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych (pow.4500m2) 

- Boksy (10 szt.) na odpady i place w zakresie funkcjonowania  

PSZOK Ś-cie (pow. 1500m2) 

- Działania w zakresie edukacji ekologicznej  

-Budowa ścieżki edukacyjnej w RZGO w Słajsinie 

 

Zadania realizowane przez firmę  BUDIMEX S.A. w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” – łączna kwota kontraktowa 6 991 511,20 zł brutto 

- Zrealizowano rozbudowę stacji odwróconej osmozy 

-Przygotowane zostały projekty i złożone wnioski o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę 

 

 

 



 

 

W toku realizacja zakresu  rozszerzenia projektu – zadania: 

 

-Budowa RZGO… Budynek socjalno-techniczny w RZGO Słajsino 

 

Zadanie realizowane przez firmę Zakład Wielobranżowy DARKAT  

Wiesław Jurczyk – 2 276 025 zł netto 

 

Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne,  

konstrukcje żelbetowe, zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne. 

W toku dach. 

 



Sprzęt zakupiony: przerzucarka do 

kompostu, kompaktor, ładowarki 7 

szt, ciągniki siodłowe 6 szt., naczepy 

walking floor 12 szt., sito mobilne, 

wózki widłowe, hakowce 3 szt., 

zamiatarka wielofunkcyjna, rębaki 2 

szt. 

 

Do zakupienia: samochód 

dostawczy 3,5 t, ciągniki siodłowe 2 

szt., wywrotka, naczepy walking 

floor 2 szt., hakowiec, sito mobilne, 

rębaki, samochód do 3,5 t. do 

obsługi  



Dziękuję za uwagę 

Celowy Związek Gmin R-XXI 

 Plac Wolności 5 

72-200 Nowogard 

 

Adres do korespondencji:  

Słajsino 30, 72-200 Nowogard  

tel. 915791920, fax 915791953 

 

www.czg.nowogard.pl 
 


