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Kierunki działania Zarządu Celowego  

Związku Gmin R-XXI na rok 2019 



1.Sporządzenie studium wykonalności oraz 

dokumentacji aplikacyjnej                                       

o dofinansowanie z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. 

„Budowa instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów w warunkach 

beztlenowych – fermentacja sucha ciągła”.  

(prezentacja projektantów) 



2.Budowa instalacji fotowoltaicznej mocy  

1 MW na terenie RZGO w Słajsinie wykonanie 

dokumentacji technicznej i sporządzenie 

wniosku aplikacyjnego  o dofinansowanie. 



Analiza zwrotu elektrowni  

fotowoltaicznej 1MW 

 ROCZNA PRODUKCJA PRĄDU Z 1MW: 1.000.000kWh 

 

 CAŁKOWITA PRODUKCJA Z 1 MW w roku = 1.000 MWh 

 

 Cena energii elektryczne na 2019 r. Aukcja OZE 390,00 zł + wyrównanie                                   
z giełdy obrotu=435,00 

 

 CENA INSTALACJI:       2 752 296,40 zł 

 ROCZNY PRZYCHÓD:        435 000,00 zł 

 

 Dochód po kosztach obsługi: 400 000,00 zł 

 ZWROT:                               6,8 LAT* 

 

 *zwrot przy zakładanych cenach inwestycji na I kwartał 2019 

 

 *zwrot przy zakładanych cenach inwestycji na I kwartał 2020: 6 LAT  

 

 Cena energii będzie wzrastać co roku: rewaloryzacja wg Aukcji OZE +dopłaty wg cen na rynku obrotu 



Nowo Wybudowana Instalacja fotowoltaiczna na dachach 

kompostowni i sortowni RZGO  o zainstalowanej  mocy 0,40 MW, 

z czego 350 kW na kompostowni (1400 paneli o mocy 250 W 

każdy) i sortowni 50 kW (200 paneli).  Instalacja fotowoltaiczna 

została włączona do sieci energetycznej Enea 30 kwietnia 

2019r. Od momentu włączenia do 15 kwietnia 2019r. instalacja 

wygenerowała 23,00 MWh. Oszczędność z tego tytułu ( 

w przeciągu 2 tygodni) wyniosła 6.554 złotych. 



Propozycja instalacji fotowoltaicznej 

- teren RZGO Słajsino  



Propozycja instalacji fotowoltaicznej 

- teren SPO Świnoujście  



SPO Świnoujście  



Propozycja instalacji fotowoltaicznej 

 - teren SPO Mielenko Drawskie  



Rozkład promieniowania słonecznego jest 

nierównomierny w cyklu rocznym.  

Około 80% rocznego nasłonecznienia 

przypada na okres wiosenno-letni. 

(kwiecień-wrzesień) Ponadto w każdym 

rejonie występują okresowe zmiany 

nasłonecznienia wywołane zjawiskami 

klimatycznymi, zachmurzeniem czy też 

zanieczyszczeniem powietrza (np. przez 

przemysł). W Polsce roczna średnia suma 

nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. 

 



4.Sporządzenie kompletnej 

dokumentacji na zadanie „Budowa 

kwatery do składowania odpadów  

w Słajsinie o pojemności 600.000 m3”. 



5.Kontynuacja zadania pn. „Budowa placu do 

magazynowania odpadów budowlanych                       

i wielkogabarytowych z towarzyszącą 

infrastrukturą w SPO Mokrawicy”. 



SPO Mokrawica  



6.Współpraca z gminami w celu optymalizacji systemu 

selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Celowym Związku 

Gmin R-XXI poprzez urządzenie w gminach członkowskich 

podziemnych i półpodziemnych gniazd do selektywnej 

zbiórki odpadów. 



W zabudowie wielomieszkaniowej rozwiązaniem wartym rozważenia 

jest idea stosowania pojemników półpodziemnych i podziemnych do 

selektywnego zbierania odpadów. Odpady dostarczane do gniazd są 

czasowo magazynowane, po czym zostają zabierane przez 

specjalistyczny pojazd ciężarowy z żurawikiem przeładunkowym (HDS).  

Zagłębienie obszaru magazynowania odpadów w ziemi powoduje 

zmniejszenie temperatury wewnątrz pojemnika, co zmniejsza 

oddziaływania związane z emisją nieprzyjemnych zapachów. 





Zalety: 
 

 1.Wkomponowanie w 
krajobraz  

 2.Estetyczny wygląd 

 3.Pojemniki znajdują się pod 
ziemią, a widoczny na 
zewnątrz  jest tylko kiosk 
wrzutowy (pillar) 

 4.Dostępu do odpadów nie 
mają szczury, a nad 
pojemnikami nie latają 
uciążliwe dla ludzi owady 

 5.Nie uwalniają przykrych 
zapachów 

 6.Pionowe składowanie 
sprawie, że odpady ubijają się 
pod własnym ciężarem. 

 

 

 

Przewidywane koszty  

 

 Koszt jednego gniazda składające 
się 4pojemników półpodziemnych 
na: tworzywa sztuczne i metale, 
szkło, papier i odpady 
biodegradowalne wyceniliśmy na 
50.000 złotych. 

 Koszt zakupu specjalistycznego 
samochodu z HDS w aktualnych 
cenach to 1.270 tys złotych. 

 Możliwość dofinansowania – 85% 
kosztów kwalifikowanych z 
NFOŚiGW z programu POIŚ. 

 

 



Przykład: Koszalin 



7.Optymalizacja procesów technologicznych 

zwiększających poziomu odzysku oraz usprawnienie 

systemu sprzedaży surowców wtórnych 



8. Podjęcie działań celem rozpropagowania 

wprowadzenia na rynek wytwarzanego 

GLEBOWZMACNIACZA z odpadów zielonych.  



GLEBOWZMACNIACZ 



9.Prowadzenie racjonalnej polityki 

zarządzania zasobami ludzkimi. Zatrudnianie 

pracowników pod potrzeby efektywnego 

funkcjonowania RZGO w Słajsinie.  



10. Zainicjowanie zmian Statutu CZG R-XXI 

mających na celu zoptymalizowanie 

działalności  Związku oraz dostosowanie 

zapisów Statutu do stanu faktycznego. 



12.Likwidacja zmagazynowanych na  

terenie RZGO odpadów kodzie 19 12 12  



13.Podniesienie estetyki RZGO w Słajsinie                  

i na stacjach przeładunkowych. 





Siatki  ochronne uniemożliwiające   

wydostawanie   się odpadów poza 

obręb zakładu. 



 

15. Kontynuacja bieżących działań na rzecz 

edukacji ekologicznej na terenie Związku. 
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Czas [rok] 

Ilość wszystkich odpadów przyjętych do CZG R-XXI  
w latach 2013-2018 
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odpady zmieszane 68037 69442,38 71767,28 78237,1 78889,33 80350,07

odpady opakowaniowe 4943,73 9788,59 10847,26 11664,41 11943,98 12685,19

odpady budowlane 17261,35 27798,47 21246,38 14990,3 13274,2 8554,85

odpady wielkogabarytowe 1388,02 2478,93 3148,04 4173,79 5558,04 5706,68

odpady biodegradowalne 3664,53 6476,81 7762,05 8153,7 9248,3 8852,67

pozostałe 1371 2061,63 1736,47 1161,13 1860,45 10505,56
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Czas[rok] 

Najważniejsze grupy odpadów przyjętych przez wszystkie lokalizacje  
w latach 2013-2018 











Prawidłowa segregacja 
 

 tworzywa sztuczne   150101 



papier i tektura 



szkło 



 





Odpady wielkogabarytowe z zawartością innych odpadów 







odpady 19 12 12  zmagazynowane  z poprzedniego roku 



Kwatera nr 2 do 
zrekultywowania 



               Widok eksploatowanej kwatery składowiska  nr 3 
               Pilna konieczność budowy następnej kwatery w ciągu 2-3 lat 



Dziękuję za uwagę  


