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Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat
partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego powołanej z inicjatywy
Ministra Rozwoju Regionalnego.
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią
oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy do
formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści
publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik
korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną
odpowiedzialność.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania,
pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem
źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie
niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.
Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi
odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.
Publikacja stanowi materiał opracowany przez Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o.,
Kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka oraz Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. przygotowany we
współpracy z przedstawicielami MRR i miasta Poznań pn. Memorandum informacyjne dla projektu
„System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”. Wprowadzone przez MRR zmiany treści
dokumentu mają charakter redakcyjny.

Przygotowanie niniejszej opinii było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Materiał opracowany przez:
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa
tel. (22) 273 79 50
poczta elektr.: ppp@mrr.gov.pl
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Definicje i skróty

Adresat Memorandum

Podmiot, któremu udostępniono niniejsze Memorandum

Beneficjent [Miasto, Miasto
Poznań, Zamawiający]

Miasto Poznań

CZO

Centrum Zagospodarowania Odpadów

DBFO

Design - Build - Finance – Operate
(Zaprojektuj/Wybuduj/Finansuj/Eksploatuj)

Dyrektywa 2008/98/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre
dyrektywy (Dz. U. L312 z 22.11.2008)

Dyrektywa 99/31/WE

Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 182
z dnia 16 lipca 1999 r. (Dz.U. L 182, 16.07.1999)

Dyrektywa 2000/76/WE

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. U. L332 z
28.12.2000, str. 91-111)

EC

Elektrociepłownia

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GWh

Gigawatogodzina

h

Godzina

IDOW

Instalacja do Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

Instytucja wdrażająca,
NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instytucja Zarządzająca, MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ITPOK

Instalacja Termicznego Przekształcania
Zmieszanych Odpadów Komunalnych

JRP

Jednostka Realizująca Projekt

KE

Komisja Europejska

kV

Kilowat

Lista Projektów
Indywidualnych

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Dużych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Oś
priorytetowa II z lutego 2011 r.

LOI

Loss on Ignition

Memorandum, Memorandum
Informacyjne

Niniejsze Memorandum Informacyjne dla projektu „System
gospodarki odpadami dla miasta Poznań”

Frakcji

Resztkowej
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Mg

Megagram, oznaczenie 1 tony

MJ

Megadżul

MPa

Megapaskal

MPGOP

Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych

MW

Megawat

Nm3

Niutonometr sześcienny

Organizacja odzysku REBA

REBA Organizacja Odzysku S.A.

Oferent

Podmiot , który będzie uczestniczył w dialogu konkurencyjnym w
postępowaniu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
- kontrakt I" ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. (numer 2011 047944)

OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko

Partner Prywatny

Podmiot , realizujący Projekt w formule DBFO, wybrany w drodze
przetargu prowadzonego na podstawie Ustawy PPP w trybie
dialogu konkurencyjnego

PGOP

Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych

PGOWW

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na
lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019, Aktualizacja

Plan Gospodarki Odpadami
dla Miasta Poznania

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania przyjęty uchwałą
Nr XIX/170/V/07 z dnia 17 lipca 2007 r. stanowiący aktualizację
Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania przyjętego
przez Radę Miasta Poznania Uchwałą Nr XVII/499/IV/04 z dnia
22 czerwca 2004 r.

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w rozumieniu Ustawy o PPP

Projekt, Przedsięwzięcie

Projekt POIiŚ 2.1-13 „System gospodarki odpadami dla Miasta
Poznania”, którego celem jest uporządkowanie i organizacja
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznań i
który będzie obejmować zaprojektowanie, budowę, finansowanie i
eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych oraz instalacji demontażu odpadów
wielkogabarytowych

PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ROŚ

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Rozporządzenie w sprawie
standardów emisyjnych z
instalacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w
sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r, Nr
95, poz. 558) – wejście w życie 1 lipca 2012 r.

4|S t r o n a

Memorandum Informacyjne dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”

Rozporządzenie w sprawie
wymagań dotyczących
prowadzenia procesu
termicznego przekształcania
odpadów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w
sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 339, ze
zm.)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z 7
września 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r.
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do
składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z
2005 r., Nr 186, poz. 1553, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 26 września
2007 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. w
sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o
wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z
2007 r., Nr 185, poz. 1314 )

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 14 sierpnia
2008 r.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w
sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i
przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r., Nr
156, poz. 969, ze zm. )

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 2 czerwca
2010 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 czerwca 2010 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2010, Nr 117, poz. 788 .)

SNCR

Selective Non-Catalytic Reduction, selektywna niekataliczna
redukcja

Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Poznania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Poznania uchwalone uchwałą
Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999
r.

TOC

Total Organic Carbon

Ustawa PPP

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Miasta na lata
2011-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta na lata 2011-2031,
Uchwała NR VI/41/VI/20

Wykonawca Studium
Wykonalności

Socotec Polska Sp. z o.o.

Zalecenia IZ

Zalecenia nr 14/2011 Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ) w sprawie
procedur łączenia środków UE z modelem PPP w projektach
odpadowych w działaniu 2.1. POIiŚ z 17.03.2011 r.
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Związek

Związek międzygminny pod nazwą: „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” (gminy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo,
Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Oborniki, Suchy Las,
Swarzędz)

ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
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1.

Wprowadzenie. Cel Memorandum

1.1.

Cel Memorandum

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z planowanym
przedsięwzięciem obejmującym zaprojektowanie, budowę, współfinansowanie i eksploatację
instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz instalacji demontażu odpadów
wielkogabarytowych.
Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w celu wstępnej prezentacji Adresatom Memorandum
Projektu oraz ułatwienia im przystąpienia do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu "System
gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - kontrakt I" ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. (numer 2011-047944).
O ile nie zastrzeżono inaczej w treści Memorandum, zawiera ono informacje według stanu na
czerwiec 2011 r.

1.2.

Ograniczenie odpowiedzialności

Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w finansowaniu lub innych działaniach w stosunku do
Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej analizy Projektu.
Ani Miasto Poznań, ani jego doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość
informacji przedstawionych w niniejszym Memorandum. Żadna część Memorandum nie stanowi
zapewnienia lub oświadczenia co do wyników Projektu.
Ani Miasto Poznań, ani jego doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty
w części lub w całości spowodowane lub powstałe rzekomo w wyniku działania lub zaniechania
działania przez osoby kierujące się treściami zawartymi w niniejszym dokumencie.
Adresaci Memorandum przed podpisaniem wiążących umów muszą polegać wyłącznie na własnych
badaniach i analizach w zakresie wymaganym przez własne procedury podejmowania decyzji co do
uczestniczenia w Projekcie.
Niniejszy dokument powinien być czytany i analizowany w całości z uwagi na fakt, iż wnioski
formułowane na podstawie oderwanych części mogą być niewłaściwe.
Żadna część Memorandum Informacyjnego nie stanowi zapewnienia lub oświadczenia co do
jakichkolwiek przyszłych wydarzeń dotyczących Przedsięwzięcia.
Memorandum Informacyjne nie ma na celu przedstawienia podstaw do finansowania Projektu i nie
powinno być postrzegane jako rekomendacja do uczestniczenia w finansowaniu dłużnym, bądź
kapitałowym Projektu. Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w finansowaniu lub innych
działaniach w stosunku do Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej analizy.
W przypadku ujawnienia Memorandum stronom trzecim, ani Miasto, ani jego doradcy nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek jego wykorzystanie przez strony trzecie.

1.3.

Prezentacja informacji finansowych

Niektóre dane liczbowe przedstawione w niniejszym Memorandum, w szczególności sumy lub/i sumy
pośrednie ujęte w tabelach, zostały podane w zaokrągleniu. W związku z tym liczby przedstawione
jako sumy i/lub sumy pośrednie w niektórych tabelach oraz w tekście mogą pozostawać w pewnej
rozbieżności z sumami prezentowanych składowych.
W niektórych zestawieniach liczby ujemne zostały oznaczone nawiasami, natomiast liczba zero
została zastąpiona myślnikiem.
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1.4.

Zobowiązanie do zachowania poufności

Niniejsze Memorandum nie może być ujawnione ani rozpowszechniane w sposób niezgodny
z zasadami określonymi w zobowiązaniu do zachowania poufności oraz wszelkich innych
zobowiązaniach podpisanych w związku z uczestnictwem w postępowaniu numer 2011-047944.
Zawartość Memorandum jest poufna i nie może ona być przetwarzana lub używana w całości
bądź w części w żadnym innym celu niż na potrzeby dialogu konkurencyjnego w postępowaniu
"System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - kontrakt I" ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. (numer 2011-047944).

1.5.

Dane kontaktowe

Poniżej przedstawiono
realizującym Projekt:

podsumowanie

podstawowych

informacji

o

podmiocie

publicznym

Dane teleadresowe
Nazwa
Adres
Numer identyfikacji podatkowej NIP
REGON
Telefon
Faks
E-mail

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
209-00-01-440
631257822
(061) 878 53 20
(061) 878 55 05
prezydent@um.poznan.pl
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2.

Wstęp – podstawowe informacje o Projekcie

2.1.

Definicja i zakładane cele Projektu

2.1.1. Definicja Projektu
Projekt obejmuje realizację następujących, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w mieście Poznań, zadań inwestycyjnych:
►

zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji
Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych
w Poznaniu o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 210 tys. Mg na rok
w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację
oczyszczania spalin (ITPOK),

►

zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie Instalacji do
Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do
10 tys. Mg na rok (IDOW).

2.1.2. Cele Przedsięwzięcia
Celem ogólnym przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” jest
uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta.
Przyjęte przez KE strategie odpadowe regulują wprowadzanie racjonalnej gospodarki odpadami
w krajach Unii Europejskiej.
Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów obliguje państwa członkowskie do
ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Na
podstawie Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. dotyczącego przystąpienia m.in. Polski
do Unii Europejskiej terminy realizacji celów ilościowych zostały przedłużone w stosunku do
terminów wskazanych w Dyrektywie 99/31/WE. Polska implementowała cele ilościowe w zakresie
odpadów ulegających biodegradacji do ustawodawstwa krajowego. Ustawa o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r. w art. 16a ust. 4 wskazuje, iż zadaniem własnym gminy jest zapewnianie
warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
►

do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,

►

do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,

►

do dnia 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Dodatkowo Dyrektywa 2008/98/WE obliguje państwa członkowskie do podjęcia wszelkich
niezbędnych środków służących realizacji następujących celów:
►

„do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych (…) zostanie
zwiększone wagowo do minimum 50%,

►

do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów
odzyskiwania materiałów (..) w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (…) zostanie zwiększone wagowo do minimum 70%”.
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Implementacja celów ilościowych w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu do prawa
krajowego nastąpi z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Ponadto Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r., ze zm., które dla
odpadów:
►

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

►

19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w
19 08 11,

►

19 08 14 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w
19 08 13,

►

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,

►

z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,

wprowadza od 1 stycznia 2013r. kryteria dopuszczenia do składowania tj.: ogólny węgiel organiczny
(TOC) maksymalnie 5% suchej masy, strata prażenia (LOI) maksymalnie 8% suchej masy, ciepło
spalania maksymalnie 6 MJ/kg suchej masy. Wyżej wymienione kryteria spowodują, że nastąpi
całkowity zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych.
W 2010 r. w Poznaniu wg danych Urzędu Miasta zebrano 247 893 Mg odpadów komunalnych.
Obecnie tylko część odpadów komunalnych miasta Poznania zbierana jest selektywnie, a znaczna
część odpadów trafia na składowiska (204 649 Mg w 2010 r.).
Celem i uzasadnieniem Przedsięwzięcia jest więc dostosowanie systemu gospodarki
odpadami na terenie objętym Przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych,
technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich.

2.1.3. Ocena Projektu z perspektywy regionalnych planów gospodarki odpadami
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na
lata 2012-2019”1 przewiduje następujące cele główne w zakresie gospodarki odpadami:
►

utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

►

zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska,

►

gospodarowanie odpadami
zagospodarowania odpadów,

►

zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,

►

wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

►

zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

►

zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.

w

ilości

województwie

w

wytwarzanych

oparciu

o

odpadów

od

ponadgminne

wzrostu

zakłady

Projekt wpisuje się w realizację powyższych celów w szczególności w aspekcie zmniejszenia ilości
składowanych odpadów, stworzenia ponadgminnego zakładu gospodarowania odpadami oraz
zwiększenia udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów.

1

Aktualizacja, Poznań, marzec 2008.
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Ponadto przedmiotowy Projekt ujęto w PGOWW w harmonogramie realizacji zadań inwestycyjnych
w zakresie gospodarki odpadami do 2019 r.
Zgodnie z harmonogramem PGOWW realizację Projektu zaplanowano na lata 2008-2014. Założono
jednocześnie, że struktura finansowa Projektu obejmować będzie środki własne, fundusze UE oraz
fundusze ochrony środowiska.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
W Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania przyjęto następujące cele uznane za
priorytetowe:
►

określenie roli Miasta w gospodarce odpadami,

►

stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki
odpadami,

►

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,

►

zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,

►

modyfikacja istniejącego prawa w celu stworzenia odpowiednich mechanizmów gospodarki
odpadami.

W celu osiągnięcia założeń, zaproponowano, że system gospodarki odpadami dla miasta Poznania
uwzględni między innymi:
►

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz standaryzację na terenie miasta usług
związanych z selektywnym gromadzeniem odpadów,

►

program pilotażowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (zielonych i kuchennych) na
terenie miasta Poznania,

►

sortownię odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie,

►

stanowisko demontażu i sortowania odpadów komunalnych wielkogabarytowych,

►

linię do sortowania i kruszenia odpadów komunalnych budowlanych,

►

instalację lub wytwórnię do produkcji paliwa alternatywnego,

►

instalację do rozkładu tlenowego i beztlenowego odpadów ulegających biodegradacji,

►

instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów,

►

rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Suchym Lesie,

►

program edukacyjny obejmujący mieszkańców wytwarzających odpady komunalne.

Plan ten jest zgodny z założeniami i wyznaczonymi przez PGOWW celami do osiągnięcia
w gospodarce odpadami.

2.2.

Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje dwa zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ITPOK zawierającej co najmniej:
►

wagi samochodowe wraz z automatycznym systemem raportowania,

►

halę rozładunku odpadów przed fosą z systemem wentylacji ograniczającym odory,

►

fosę odpadów wraz z systemem suwnic i załadunku do kotła,

►

kocioł parowy z rusztem ruchomym wyposażony w systemy automatycznego czyszczenia
powierzchni ogrzewalnych,

►

turbozespół parowy upustowo-kondensacyjny wraz z kondensatorem,

►

instalację parową i wodną wraz ze stacją wymienników ciepła,
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►

system chłodni wentylatorowych,

►

stację uzdatniania wody kotłowej,

►

system oczyszczania spalin typu pół-suchego na bazie wapna hydratyzowanego lub/i wapna
z wykorzystaniem filtra workowego oraz metody redukcji dioksyn i furanów oraz metali ciężkich na
bazie węgla lub koksu aktywnego (dopuszcza się metody równoważne pod warunkiem, że
instalacja nie będzie generowała ścieków),

►

komin,

►

układy sterowania,

►

system monitoringu spalin,

►

instalację oleju rozpałkowego wraz z palnikami,

►

instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, systemy
centralnego odkurzania oraz innej infrastruktury,

►

instalacje odżużlania oraz odpylania i transportu żużla i popiołu oraz odpadów z procesu
oczyszczania spalin,

►

magazyny żużla i popiołu oraz odpadów z procesu oczyszczania spalin.

Zakłada się, że ITPOK będzie pracować z nominalną wydajnością nie mniejszą niż 27,0 Mg/h przy
wartości opałowej równej 8,4 MJ/kg.
Zamawiający zaleca budowę dwóch linii termicznego przetwarzania odpadów o wydajności po
2x13,5 Mg/h każda.
Zakłada się, że ITPOK powinien zostać zaprojektowany przy założeniu pracy ciągłej przez 24 h na
dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną dyspozycyjnością co najmniej 7 800 h/rok.
Zaproponowane rozwiązania techniczne powinny zapewnić maksymalny odzysk energii z odpadów.
Instalacja powinna produkować energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu.
Ilość odpadów powstających w procesie przetwarzania termicznego powinna być ograniczona do
minimum. Odpady powinny być zagospodarowane w sposób umożliwiający ich odzysk i/lub
bezpieczne unieszkodliwianie.
Warunki prowadzenia procesu spalania odpadów muszą być zgodne i spełniać wymagania:
►

Dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91)
w sprawie spalania odpadów

►

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, z dnia 22
kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) – wejście
w życie 1 lipca 2012 r.

►

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2002 nr 37 poz. 339, ze
zm.).

►

ponadto instalacja powinna spełniać wymagania zaostrzonego standardu emisji tlenków azotu
3
(NOx) na poziomie 100 mg/Nm (przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych) dla wartości
średniodobowych tj. na poziomie 50% obecnego limitu,

►

instalacja powinna dotrzymać standardów emisji dla odpadów, które powodują chwilową emisję
związków HCl na poziomie 5 000 mg/Nm3 (przy zawartości tlenu w spalinach 11%),

►

komora spalania zostanie dobrana dla zawartości chloru w odpadach na poziomie do 1%
(wymagania dla temperatury prowadzenia procesu spalania).

Wymagane jest także zaproponowanie rozwiązań w zakresie dotyczącym zagospodarowania
odpadów powstających po procesie termicznego przetwarzania odpadów.
Możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań:
►

waloryzacja poprzez sezonowanie żużli oraz odzysk metali żelaznych i nieżelaznych,
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►

zestalanie i chemiczna stabilizacja pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin,

►

przekazanie do zagospodarowania zewnętrznej wyspecjalizowanej firmie zarówno żużli jak
i popiołów.

Sposób oraz warunki handlowe związane z zagospodarowaniem powyższych pozostałości zostaną
określone przez Oferenta indywidualnie bez udziału Zamawiającego. Ponadto Miasto Poznań na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie jest w posiadaniu
miejsca na kwaterach składowania, z zastrzeżeniem, że jest to miejsce przeznaczone na
ewentualne składowanie zestabilizownych odpadów poprocesowych, przede wszystkim odpadów
pozostałych z oczyszczania spalin (odpady inne niż niebezpieczne i obojętne).
Zadanie nr 2 : Budowa IDOW obejmie:
►

budowę hali dla instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

►

dostawę wyposażenia technicznego instalacji,

►

budowę placu magazynowania odpadów wielkogabarytowych,

►

budowę magazynu małych ilości odpadów problemowych.

Wyposażenie techniczne powinno umożliwić przeszkolonej załodze demontaż odpadów
wielkogabarytowych oraz odzysk surowców wtórnych w szczególności metali żelaznych
i nieżelaznych oraz szkła. Pozostała frakcja resztkowa (energetyczna) z IDOW powinna zostać
skierowana do ITPOK.

2.3.

Lokalizacja

2.3.1. Lokalizacja ITPOK
Planowane jest zlokalizowanie ITPOK w województwie wielkopolskim w mieście Poznań we
wschodniej części miasta, na lewym brzegu Warty, przy granicy administracyjnej miasta z terenami
gminy Czerwonak (miejscowość Koziegłowy).
Teren planowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części terenów EC Karolin,
należącej do Dalkia Poznań ZEC S.A.
Rejon EC Karolin to tereny o dominującej zabudowie przemysłowo-magazynowej.
Tereny EC Karolin ograniczone są z zachodu ulicą Gdyńską i równoległą do niej linią kolejową, od
północy linią kolejową do stacji Poznań-Karolin, od wschodu terenami przemysłowymi (Bridgestone
Poznań), od południa terenami nieuporządkowanej zieleni, wśród których mieszczą się pozostałości
zniszczonego podczas II wojny światowej Fortu IV. Południowo-zachodnia część terenu EC Karolin
wykorzystywana jest przez Spółkę EKO-ZEC, której podstawową działalnością jest
zagospodarowanie odpadów przemysłowych powstających w trakcie energetycznego spalania węgla
kamiennego, odpadów stałych z wapniowej półsuchej metody odsiarczania spalin, handel żużlem
oraz usługi związane z tą działalnością, a także usługi transportowe i ogólnobudowlane (recykling
materiałów budowlanych).
W pobliżu lokalizacji instalacji ITPOK brak jest zwartej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na południe w odległości ok. 0,4 km od planowanej
lokalizacji instalacji. Dalej na północ w Koziegłowach (ok. 1,0 km od terenu instalacji) zlokalizowane
jest osiedle Karolin.
Zwarta zabudowa miejska na terenie Poznania (tereny mieszkaniowe o charakterze zabudowy
śródmiejskiej w rejonie ul. Głównej) znajdują się w odległości ok. 1,5 km na południowy-zachód
od lokalizacji planowanej inwestycji. Bardziej rozproszona zabudowa o podobnym charakterze
zlokalizowana jest wzdłuż ul. Bałtyckiej oraz ul. Gnieźnieńskiej w odległości w przybliżeniu 1,2 km
od terenu planowanej inwestycji.
Zapisy zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania nie przewidują funkcji mieszkaniowej na tym obszarze.
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2

Łączna powierzchnia terenu planowanego pod instalację wynosi 31 424 m (3,14 ha).
Na mapach poniżej przedstawiono lokalizację działki przeznaczonej pod budowę ITPOK w Poznaniu
oraz otaczające tereny.
Mapa 1

Lokalizacja działki przeznaczonej pod budowę ITPOK w Poznaniu
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Mapa 2

Planowane zagospodarowanie
w Poznaniu

działki

przeznaczonej

pod

budowę

ITPOK

28 czerwca 2010 r. Miasto Poznań i Dalkia Polska S.A. zawarły przedwstępną umowę sprzedaży
nieruchomości, na której będzie zlokalizowany ITPOK. Zgodnie z umową przedwstępną Miasto
nabędzie prawo użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budowę ITPOK. W dniu
29 września 2011 roku została zawarta ostateczna przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości,
na której bedzie zlokalizowany ITPOK.
Przed oddaniem ITPOK do użytkowania Miasto Poznań planuje wybudować drogę dojazdową wraz
ze skrzyżowaniem ul. Bałtyckiej i ul. Janikowskiej. Budowa dróg dojazdowych połączy planowany
zakład z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie
Gminy Czerwonak z Miastem Poznań. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta na lata 2011-2031.
Poniżej przedstawiono planowany układ drogowy.
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Mapa 3

Planowany układ drogowo-uliczny EC Karolin

Warunki gruntowo wodne
Miasto Poznań planuje zlecić badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów. Badania te zostaną przeprowadzone na etapie negocjacji z poszczególnymi Oferentami po
uzgodnieniu siatki pomiarowej akceptowanej przez wszystkich Oferentów.

2.3.2. Lokalizacja IDOW
IDOW zostanie zlokalizowana w gminie Suchy Las, w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów
komunalnych zarządzanego przez ZZO Poznań.
Lokalizację działki oraz otaczające tereny przedstawiono na mapie poniżej.
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Mapa 4

Lokalizacja działki przeznaczonej na budowę IDOW

Składowisko odpadów komunalnych w gminie Suchy Las znajduje się w niewielkim oddaleniu od
północnej granicy miasta. Składowisko zlokalizowane jest w sąsiedztwie rezerwatu Morasko.
Odległość od składowiska w Suchym Lesie do centrum Poznania wynosi ok. 15,0 km. Składowisko
jest oddalone od najbliższych zabudowań mieszkalnych o ok. 0,7 km. W kierunku na północ i na
zachód teren składowiska otaczają nieużytki oraz grunty leśne. Łączna powierzchnia terenu
przeznaczonego pod składowisko wynosi ok. 53,5 ha.
Teren, na którym przewidziana jest budowa IDOW zlokalizowany jest na działce numer 359,
w obrębie Biedrusko, jednostka Suchy Las. Działka ma powierzchnię 5,40 ha. Dojazd do instalacji
będzie się odbywał poprzez działki o nr ewidencyjnych 245/5 i 245/17.
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Mapa 5

Lokalizacja działki przeznaczonej pod budowę IDOW

Źródło: ROŚ dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do demontażu odpadów
wielkogabarytowych w Suchym Lesie, jako elementu Projektu: System gospodarki odpadami dla
Miasta Poznania”
Mapa 6

Planowane zagospodarowanie działki przeznaczonej pod budowę IDOW

Źródło: ROŚ dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do demontażu odpadów
wielkogabarytowych w Suchym Lesie, jako elementu Projektu: System gospodarki odpadami dla
Miasta Poznania”
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2.4.

Wstępny harmonogram realizacji Projektu

Ilustracyjny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia zaprezentowano na następnej stronie.
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Harmonogram 1 Wstępny harmonogram realizacji Projektu
Kontrakt 1 (w zakres kontraktu wchodzi Zadanie nr 1 i
Zadanie nr 2)

2012

2011
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2013
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2014
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2015
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

8

9 10 11 12

8

9 10 11 12

1. Ogłoszenie
2. Składanie wniosków; wybór oferentów
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2.5.

Posiadane zgody i pozwolenia

W dniu 25 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy Suchy Las złożony został Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie IDOW wraz
z niezbędnymi załącznikami. Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w dniu 19 października 2009 r. (decyzja:
GROŚ.7625-8/09). Decyzja jest prawomocna, wykonalna i ostateczna.
W dniu 15 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ITPOK (decyzja:
OS.V/7684-440/09). W dniu 6 lipca 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu wydało
decyzję utrzymującą w mocy wspomnianą decyzję. W dniu 10 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny rozpatrzył skargę Stowarzyszenia "Ekologiczna Gmina" w Koziegłowach na
powyższą decyzję. Sąd utrzymał w mocy ww. decyzję. Obecnie Miasto Poznań czeka na
uprawomocnienie się decyzji. Wyrok WSA w tej sprawie uprawomocnił się dnia 25 czerwca 2011 r.
Z uwagi na fakt, iż ocena oddziaływania na środowisko była przeprowadzona przed wykonaniem
projektu budowlanego, w celu weryfikacji szczegółowych rozwiązań projektowych, RDOŚ zobowiązał
potencjalnego Partnera Prywatnego na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do przeprowadzenia powtórnej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 2 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
ITPOK (decyzja Nr 116/2010). Z kolei w dniu 9 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Suchy Las wydał
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji IDOW (decyzja: GPU-73311/9/2010). Decyzje
są prawomocne, wykonalne i ostateczne.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ITPOK oraz uzyskana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach upoważniają do sporządzenia dalszej dokumentacji Projektu
(projekt budowlany, stosowne projekty wykonawcze) oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji ITPOK konieczne będzie uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie.
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3.

Przegląd rynku gospodarki odpadami
w Poznaniu

3.1.

Przegląd struktury systemu gospodarki odpadami w Poznaniu

3.1.1. Zbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Poznania
Na terenie Poznania stosuje się następujące systemy zbiórki odpadów komunalnych:
►

zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych (w systemie niewymiennym lub wymiennym),

►

zbiórka odpadów komunalnych zebranych selektywnie (w systemie pojemnikowym lub
workowym),

►

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych,

►

zbiórka z terenów otwartych (tj. z koszy, z placów targowych, cmentarzy, terenów zieleni
miejskiej).

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych
Odpady komunalne zmieszane na terenie Poznania zbierane są w systemie:
►

niewymiennym - opróżnianie pojemników odbywa się za pomocą specjalistycznych pojazdów,
tj. pojazdów bezpylnych; po ich opróżnieniu pojemniki pozostają w miejscu gromadzenia,

►

wymiennym - zapełnione odpadami pojemniki podmieniane są pustymi w miejscu gromadzenia
odpadów za pomocą specjalistycznych pojazdów, tj. hakowych i bramowych.

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z założeniami „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Poznania z dn. 7 lipca 2009 r.”
Wg danych za lata 2007 – 2009 zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Poznania
deponowane były na składowiskach w Suchym Lesie, Mnichach, Białęgach, Koninie oraz Rumianku.
W 2010 r. zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Poznania:
►

deponowane były na składowiskach odpadów w Suchym Lesie oraz Mnichach,

►

kierowane były do sortowni odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim do sortowni firmy
Remondis (ok. 95 tys. Mg).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny jest prowadzony:
►

w systemie pojemnikowym (zestaw pojemników ustawiony jest przy stanowisku odpadowym)
„kontener w sąsiedztwie” - w rejonach zabudowy wielorodzinnej (kamienice, budynki
wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i instytucje),

►

w systemie workowym „u źródła” - w rejonach zabudowy jednorodzinnej; każdy właściciel
nieruchomości otrzymuje po trzy worki z przeznaczeniem na szkło, papier, tworzywa sztuczne.
Łącznie zbiórką „u źródła” objętych zostało ok. 30 000 gospodarstw domowych.

Przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu zbierania odpadów komunalnych
Obecnie największy udział na rynku usług z zakresu zbiórki i transportu odpadów posiadają
następujące podmioty:
1. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
2. SITA Poznań Sp. z o.o.,
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3. VIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Sp. j.
Udział pozostałych firm jest niewielki.
W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych od wielu lat największy udział w rynku
poznańskim posiada firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Remondis Sanitech łącznie z
firmami SITA i VIKOM zebrały w latach 2008 – 2010 ok. 65% odpadów komunalnych z terenu
Poznania, z czego największe udziały w rynku posiada obecnie firma Remondis Sanitech (ok. 45%).
Odpady zbierane selektywnie są odbierane w 70% przez 4 firmy, tj. Remondis Sanitech Poznań
Sp. z o.o., Surdramet, Vicom oraz SITA.
System zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
►

Zbiórka zużytych baterii: Zakład Budżetowy Wysypisko Odpadów Komunalnych (obecny Zakład
Zagospodarowania Odpadów) podpisał we wrześniu 2004 r. umowę z Organizacją Odzysku
REBA w zakresie zbiórki zużytych baterii. W tym celu wszystkie placówki oświatowe wyposażono
w specjalne pojemniki do ich zbiórki. Ponadto w pojemniki wyposażono także obiekty
użyteczności publicznej, do których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przynieść zużyte
baterie. Dodatkowo miejskie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wyposażone zostały w
specjalne „kieszenie” na baterie. Pojemniki na baterie ustawione są również w budynkach
administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej i punktach handlowych.

►

Zbiórka przeterminowanych leków: Pod koniec maja 2005 r. ZZO wdrożył w poznańskich
aptekach program zbiórki przeterminowanych leków. Poznańskie apteki wyposażono nieodpłatnie
w specjalne pojemniki. Do pojemników tych każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przynieść
zalegające w domu przeterminowane leki. Ponadto przeterminowane leki można przynieść do
MPGOP lub do stacjonarnego PGOP – „Gratowiska” przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 284.

System zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Na terenie Poznania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane są:
►

przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych,

►

w stacjonarnych PGOP,

►

w MPGOP,

►

w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w
ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,

►

w punktach zbierania wskazanych ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego przez Miasto.

W październiku 2007 r. Miasto Poznań podpisało porozumienie z ww. organizacją dotyczące
stworzenia bezpłatnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
terenie miasta Poznania. W ramach programu uruchomiono stałe i czasowe punkty zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady budowlane
Odpady budowlane mogą być odbierane od mieszkańców przez przedsiębiorców posiadających
pozwolenia na odbiór odpadów.
Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP) na składowisku w Suchym Lesie
Do PGOP odpady mogą dostarczać mieszkańcy miasta Poznania i gminy Suchy Las.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 13:00.
Przyjmowanie odpadów problemowych do PGOP jest płatne za wyjątkiem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz surowców wtórnych, które są przyjmowane bezpłatnie.
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Do PGOP przyjmowane są następujące rodzaje odpadów (pochodzące z gospodarstw domowych):
►

zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

►

zużyte filtry olejowe,

►

zużyte opony samochodów osobowych,

►

odpady wielkogabarytowe,

►

opakowania po farbach wraz z resztkami farb,

►

rozpuszczalniki,

►

akumulatory i baterie,

►

świetlówki,

►

termometry,

►

przeterminowane leki,

►

zużyte baterie małogabarytowe,

►

opakowania po substancjach niebezpiecznych,

►

gruz, odpady z betonu,

►

trawa, ścinki krzaków, drzew,

►

opakowania szklane (butelki bezbarwne i kolorowe),

►

opakowania z tworzyw sztucznych,

►

opakowania papieru i tektury,

►

telewizory, monitory, komputery itp.,

►

lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki itp.,

►

drobny sprzęt RTV, AGD.

Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych – „GRATOWISKO” (punkt funkcjonuje od lutego
2008 r.)
Punkt został zorganizowany przez Zakład
ul. 28 Czerwca 1956 r. pod numerem 284.

Zagospodarowania

Odpadów

Poznaniu,

przy

„Gratowisko” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 i w soboty w godzinach
8:00-16:00. Każdy mieszkaniec miasta Poznania może przywieźć odpady problemowe pochodzące
z gospodarstwa domowego. Przyjmowanie odpadów jest bezpłatne.
Do PGOP „GRATOWISKO” przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
►

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

►

termometry rtęciowe,

►

świetlówki i żarówki energooszczędne,

►

zużyty olej silnikowy,

►

filtry olejowe,

►

stare farby i rozpuszczalniki,

►

baterie i akumulatory,

►

różnego typu środki i odczynniki chemiczne,

►

przeterminowane leki,

►

odpady wielkogabarytowe (stare meble),

►

odpady zielone (skoszona trawa, liście),
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►

gruz z drobnych remontów,

►

opony.

Z PGOP odpady trafiają do specjalistycznych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania.
Miasto Poznań w 2010 r. otworzyło kolejny PGOP, zlokalizowany na ul. Wrzesińskiej w Poznaniu.
Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. Gratowóz
W ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonuje także tzw. Mobilny Punkt Gromadzenia
Odpadów Problemowych tzw. Gratowóz. Jest to specjalny samochód służący do przewozu
następujących rodzajów odpadów:
►

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, itp.),

►

baterie i akumulatory,

►

lampy fluorescencyjne oświetleniowe,

►

odpady zawierające rtęć,

►

przeterminowane leki,

►

opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,

►

resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,

►

zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach,

►

zużyte filtry olejowe,

►

zaolejone szmaty i ścierki.

Samochód kursuje w każdą pierwszą sobotę miesiąca według ustalonego harmonogramu. Do
Gratowozu każdy mieszkaniec Poznania może dostarczyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady.
Ilości odpadów zebranych w Poznaniu
W 2010 r. w Poznaniu wg danych Urzędu Miasta zebrano 247 893 Mg odpadów komunalnych,
w tym: 204 649 Mg stanowiły odpady zmieszane składowane na składowiskach, a 43 243 Mg
odpady zebrane w sposób selektywny, co stanowi ok. 17,4% strumienia odpadów zebranych. Na
dzień dzisiejszy brak jest danych GUS za 2010 rok. Wg danych GUS w 2009 roku w Poznaniu
zebrano 209 627 Mg odpadów (bez odpadów z selektywnej zbiórki), w tym 144 186 Mg stanowiły
odpady z gospodarstw domowych (ok. 69%).
Według danych urzędu miasta Poznań, wśród odpadów selektywnie zebranych w 2010 roku
zebrano:
►

21 947,0 Mg odpadów zielonych,

►

18 428 Mg odpadów surowców wtórnych,

►

15,7 Mg zużytych baterii i akumulatorów,

►

1 614,3 Mg odpadów wielkogabarytowych,

►

544,3 Mg odpadów poremontowych,

►

657,1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

►

13,1 Mg odpadów przeterminowanych leków,

►

24,3 Mg odpadów chemikaliów.

W tabeli poniżej przedstawiono ilości odpadów zebranych w okresie 2005-2010 na terenie miasta
Poznania, z uwzględnieniem zbieranych odpadów komunalnych na terenie województwa wg danych
GUS.
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Tabela 1
Ilości odpadów zebranych w okresie 2005-2010 na terenie miasta Poznania i
województwa wielkopolskiego [Mg]
2006

2007

2008

2009

2010

Odpady komunalne zebrane na terenie województwa wielkopolskiego wg danych GUS
Odpady komunalne zebrane, w tym:

896 945

865 131

888 972

897 835

b.d.

Odpady komunalne zebrane (bez
odpadów z selektywnej zbiórki), w tym

848 249

809 635

810 045

809 138

b.d.

odpady z gospodarstw domowych

592 393

575 488

550 459

566 370

b.d.

48 696

55 496

78 927

88 697

b.d.

28 884

35 795

55 692

58 503

b.d.

Odpady komunalne zebrane selektywnie,
w tym
odpady zebrane selektywnie z
gospodarstw domowych

Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Poznania wg danych GUS
Odpady komunalne zebrane, w tym

217 131

190 174

203 516

209 627

b.d.

odpady z gospodarstw domowych

146 536

134 578

130 626

144 186

b.d.

Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Poznania wg danych miasta Poznań
Odpady komunalne zebrane, w tym

232 517

219 171

232 153

251 133

247 893

202 217

196 758

210 615

217 442

204 650

30 300

22 413

21 538

33 691

43 243

12 861

11 470

8 296

8 561

8984

- szkło

5 263

5 006

4 939

4 378

3976

- tworzywa sztuczne

3 735

3 885

4 047

3 774

3989

- inne

8 441

2 052

4 256

16 978

26 294

411,6

390,7

416,6

453,1

449,4

zmieszane odpady komunalne
odpady zebrane selektywnie, w tym:
- makulatura

Średni wskaźnik nagromadzenia
odpadów w mieście Poznań (kg/M/rok)

3.1.2. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Poznania
Na terenie miasta Poznania funkcjonują następujące instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów:
►

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. przy
ul. Krańcowej 14 - moc przerobowa instalacji 60 000 Mg/rok,

►

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Usług Komunalnych San-Eko przy
ul. Gołężyckiej 132 – moc przerobowa ok. 700 Mg/rok,

►

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych firmy „Alkom” przy ul. Obodrzyckiej 75 – moc
przerobowa ok. 15 000 Mg/rok,

►

instalacja do recyklingu gruzu budowlanego firmy EKO-ZEC Sp. z o.o. przy ul. Gdyńskiej 54 moc przerobowa 140 000 Mg/rok,

►

linie sortownicze do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie:
o

sortownia selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z grupy 20 i 15 firmy
EKO-ZEC Sp. z o.o. przy ul. Gdyńskiej 54 moc przerobowa 6 000 Mg/rok
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o

sortownia odpadów pochodzących z selektywnego zbierania firmy Remondis
Sanitech Poznań Sp. z o.o. przy ul. Krańcowej 14 - moc przerobowa instalacji
20 000 Mg/rok,

o

sortownia do doczyszczania odpadów selektywnie zbieranych firmy STENA
Sp. z o.o. przy ul.Nowotarskiej 32 - moc przerobowa instalacji 6 400 Mg/rok,

Ponadto zebrane z terenu Poznania odpady trafiają do następujących instalacji zlokalizowanych
poza obszarem miasta:
►

►

►

składowiska odpadów - instalacje do unieszkodliwiania odpadów:
-

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie koło Poznania Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań (powiat poznański, gmina Suchy Las),

-

składowisko w Mnichach – Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o.
w Międzychodzie (województwo Wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód),

-

składowisko w Koninie – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie,

-

składowisko w Białęgach (województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana
Goślina),

-

składowisko w Rumianku – Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. Tarnowo
Podgórne,

-

składowisko w województwie dolnośląskim.

sortownie odpadów:
-

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Mnichach koło Poznania (Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Clean City – składowisko w Mnichach) - moc przerobowa
instalacji 90 000 Mg/rok,

-

sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 25 000 Mg/rok oraz linia
do doczyszczania papieru i tektury o wydajności 37 000 Mg/rok w Koninie,

-

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 60 000 Mg/rok w miejscowości
Pławce.

kompostownie odpadów:
-

kompostownia odpadów zielonych „Fito - Pryzma s.c.” w Sierosławiu k. Poznania (powiat
poznański, gmina Tarnowo Podgórne) - moc przerobowa instalacji 8 000 Mg/rok,

-

kompostownia pryzmowa o wydajności 20 000 Mg/rok oraz system CTI oparty na prowadzeniu
procesu kompostowania w rękawach foliowych o wydajności 13 000 Mg/rok w Koninie,

-

tymczasowa kompostownia odpadów w Suchym Lesie – moc przerobowa instalacji ok.
10 000 Mg/rok.

W 2010 r. ok. 17% całkowitego strumienia odpadów komunalnych z terenu miasta Poznania zostało
zebranych selektywnie (z czego ok. połowę stanowiły odpady zielone skierowane
do kompostowania, a pozostałe odpady zostałe kierowane do odzysku/recyklingu lub
unieszkodliwiania przez specjalistyczne firmy), 40% było unieszkodliwianych poprzez składowanie (z
czego ok. 26% było deponowanych na składowisku w Mnichach, a ok. 6% na składowisku w Suchym
Lesie), a 43% było skierowane do sortowni odpadów (przede wszystkim do sortowni firmy Remondis
Sp. z o.o.).

3.2.

Przegląd potencjalnej konkurencji dla przedmiotowego Projektu

3.2.1. Obecnie funkcjonujące instalacje
Na podstawie informacji zawartych w PGOWW, poniżej przedstawiono dane na temat istniejących
instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

27 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”

Tabela 2

Sortownie położone w odległości do ok. 50 km od granic miasta Poznania

Lp.

Sortownie

Odległość
od granic
miasta
Poznania do
instalacji
[km]

Gmina / Powiat

Projektowana
zdolność
przerobowa
[Mg/rok]

1.

Remondis – Sanitech Poznań Sp. z o.o.
sortownia odpadów zmieszanych i z
selektywnej zbiórki

0

Poznań/Poznań

60 000
20 000

2.

ZUK San-Eko
sortownia odpadów zmieszanych

0

Poznań/Poznań

678

3.

EKO-ZEC Sp. z o.o.
Sortownia selektywnie zbieranych odpadów
opakowaniowych grupy 20 i 15

0

Poznań/Poznań

4.

"Stena" Sp. z o.o.
linia do doczyszczania odpadów zbieranych
selektywnie

0

Poznań/Poznań

6 400

5.

Alkom
Sortownia odpadów zmieszanych

0

Poznań/Poznań

15 000

6.

Sortownia przy składowisku w Rumianku
sortownia odpadów z selektywnej zbiórki

23

Poznański/Tarnowo
Podgórne

1 000

7.

Zakład Usług Komunalnych H. Siwiński
sortownia odpadów z selektywnej zbiórki

49

Obornicki/Rogoźno

7 000

8.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur
Zys Pławce 5
sortownia odpadów zmieszanych

26

Średzki / Pławce

60 000

9.

ECO Serwis Sp. z o.o.
sortownia odpadów selektywnie zebranych

8

Poznański / Luboń

6 000

10.

ZGK Suchy Las
Punkt segregacji i belowania surowców
wtórnych

9

Poznański / Suchy
Las

400

Łącznie

-

-

182 478

EKO-ZEC Sp. z o.o.
Sortownia i kruszarnia selektywnie zbieranych
odpadów budowlanych grupy 20 i 17

0

Poznań/Poznań

140 000

1.

6 000

Potencjalne ryzyko związane z zagwarantowaniem strumienia odpadów do ITPOK mogą generować
instalacje z pozycji nr 1 i 8. Łączna moc przerobowa tych instalacji wynosi 140 000 Mg/rok,
co stanowi ok. 56% ilości odpadów zmieszanych wytwarzanych na terenie miasta Poznania.
Ponadto w odległości:
►

ok. 105 km, tj. w miejscowości Mnichy, przy składowisku odpadów zlokalizowana jest sortowania
odpadów zmieszanych o wydajności 90 000 Mg/rok;

►

ok. 145 km, tj. w miejscowości Nowe Prażuchy k/Kalisza w ZUOK Orli Staw (Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”) zlokalizowana jest sortowania odpadów zmieszanych o
wydajności 80 000 Mg/rok;

►

ok. 80 km, tj. w miejscowości Święciechowa, zlokalizowana jest sortowania odpadów
zmieszanych o wydajności 27 600 Mg/rok;
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►

ok. 105 km, tj. w miejscowości Konin, zlokalizowana jest sortowania odpadów zmieszanych
o wydajności 25 000 Mg/rok oraz linia do doczyszczania papieru i tektury o wydajności 37 000
Mg/rok;

►

ok. 102 km, tj. w Pile, zlokalizowana jest sortowania odpadów selektywnie zbieranych o
wydajności 120 000 Mg/rok.

Instalacje te są instalacjami posiadającymi przepustowość większą niż 20 000 Mg/rok.
Oprócz nich na terenie woj. wielkopolskiego funkcjonują inne, mniejsze instalacje mechanicznego
przetwarzania odpadów o łącznej wydajności ok. 40 tys. Mg (sortownie o wydajności ok. 5 000
Mg/rok).
W tabeli poniżej przedstawione zostały instalacje do biologicznej stabilizacji odpadów.
Tabela 3

Kompostownie położone w odległości do ok. 50 km od granic miasta Poznania

Lp.

Kompostownie

Odległość
od granic
miasta
Poznania do
instalacji
[km]

Powiat / Gmina

Zdolność
przerobowa
[Mg/rok]

0

Poznań/Poznań

2 500

1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Kompostownia pryzmowa

2.

Fito Pryzma Kompostownia Odpadów Zielonych
w m. Sierosław
kompostownia pryzmowa polowa

ok. 18

Poznański/Tarnowo
Podgórne

8 000

3.

Tarnowska Gospodarka Komunalna
Kompostownia
TP – KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62–080
Tarnowo Podgórne (przy składowisku w
Rumianku) /kompostownia pryzmowa

ok. 23

Poznański/Tarnowo
Podgórne

10 000

-

-

16 000

Łącznie:

Oprócz instalacji tlenowej stabilizacji wymienionych w tabeli powyżej, w odległości powyżej 50 km
od Poznania zlokalizowano nastepujące instalacje tlenowej stabilizacji:
►

ok. 105 km, tj. w miejscowości Konin, zlokalizowana jest kompostownia pryzmowa o wydajności
20 000 Mg/rok oraz system CTI oparty na prowadzeniu procesu kompostowania w rękawach
foliowych o wydajności 13 000 Mg/rok;

►

ok. 100 km, tj. w miejscowości Nieświastów, zlokalizowana jest kompostownia pryzmowa
o wydajności 40 000 Mg/rok

►

ok. 102 km, tj. w Pile zlokalizowana, jest kompostownia pryzmowa o wydajności 35 000 Mg/rok.

3.2.2. Planowane / realizowane inwestycje
Z informacji uzyskanych od Miasta Poznań wynika, że na terenie miasta Poznania przewiduje się
zorganizowanie czterech stacji przeładunkowych. Ponadto miasto podjęło decyzję, że nie będzie
realizowana budowa zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
uwagi na przekazywanie tego rodzaju odpadów bezpośrednio do recyklerów.
Z informacji dotyczących instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanych poza granicami
Poznania wynika, że:
►

w latach 2009-2010 rozpoczęto prace nad budową nowej kwatery na składowisku odpadów
komunalnych w m. Białęgi. W dniu 3 stycznia 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla
inwestycji polegającej na budowie kwatery nr 3 i kompostowni odpadów na składowisku odpadów
w miejscowości Białęgi,
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►

W gminie Oborniki będzie realizowana kompostownia odpadów (osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków, odpady z pielęgnacji terenów zielonych),

►

Gmina Murowana Goślina planuje budowę stacji przeładunkowej odpadów,

►

Gmina Pobiedziska planuje utworzenia stacji przeładunkowej odpadów na terenie składowiska w
m. Borówko. Gmina planuje również budowę kwatery nr 2 na terenie składowiska odpadów w
m. Borówka.

3.2.3. Wpływ regulacji prawnych na konkurencję w sektorze instalacji gospodarki
odpadami
W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminy będą musiały dostosować systemy
gospodarki odpadami do jej wymogów. Ponadto w/w ustawa, jak również nowelizacja ustawy
o odpadach spowoduje, że województwo wielkopolskie zostanie podzielone na regiony. Część z
instalacji, po spełnieniu wymaganych kryteriów zostanie zakwalifikowanych do tzw. „regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów”, co będzie miało miejsce także w przypadku kierowania
strumienia odpadów komunalnych z Poznania oraz gmin należących do regionu ITPOK.
Ponadto w 2015 r., czyli w momencie oddania ITPOK do eksploatacji, będą obowiązywały bardzo
restrykcyjne przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r., które wejdą
w życie od 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to dla odpadów:
►

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

►

19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione
w 19 08 11,

►

19 08 14 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w
19 08 13,

►

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,

►

z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,

wprowadza kryteria dopuszczenia do składowania, tj.: ogólny węgiel organiczny (TOC) maksymalnie
5% suchej masy, strata prażenia (LOI) maksymalnie 8% suchej masy, ciepło spalania maksymalnie
6 MJ/kg suchej masy.
Przepisy opisane powyżej mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki odpadami na
terenie województwa wielkopolskiego, w tym dla powiatu poznańskiego. Wyżej wymienione kryteria
spowodują, że nastąpi całkowity zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych.
Składowiska będą pełniły swoją funkcję wyłącznie w celu składowania odpadów podprocesowych.
Ponadto w województwie wielkopolskim będzie istniała tylko niewielka ilość składowisk, które będą
pełnić funkcję składowisk regionalnych.
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4.

Sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej z
ITPOK

ITPOK w efekcie termicznego przetwarzania odpadów będzie produkował energię elektryczną oraz
ciepło. Zastosowanie turbiny upustowo-kondensacyjnej pozwoli na pracę instalacji zarówno w trybie
kogeneracyjnym jak również przy całkowitym braku odbioru ciepła.

4.1.

Energia cieplna

Na terenie Poznania istnieje centralna sieć cieplna należąca do Dalkia Poznań S.A. Sieć cieplna
zasilana jest z dwóch elektrociepłowni:
►

EC Karolin o mocy cieplnej 125,6 MW (obecnie źródło szczytowo-rezerwowe),

►

EC Garbary o mocy cieplnej 843,1 MW (źródło podstawowe).

Oba źródła ciepła należą do Dalkia Poznań ZEC S.A.
Dalkia Poznań S.A. jako producent i dostawca pokrywa 50% potrzeb cieplnych miasta Poznania.
Największą konkurencję dla dostaw ciepła stanowi lokalne ogrzewanie gazowe, którego udział
w rynku ciepła miasta wynosi 29%. Aktualnie moc cieplna zamówiona przez odbiorców zasilanych
z miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 767,6 MW. Roczna ilość ciepła, jaka jest sprzedawana tym
odbiorcom wynosi ok. 6 000 000 GJ.
Produkowane ciepło jest zużywane na trzy zasadnicze cele:
►

ogrzewanie pomieszczeń: ok. 660 MW,

►

przygotowania ciepłej wody użytkowej: ok. 55 MW,

►

technologia (głównie para technologiczna): ok. 60 MW.

Średni pobór ciepła w wodzie i parze technologicznej w sezonie letnim wynosi ok. 100 MW.
Sieć ciepłownicza pracuje wg tabeli regulacji temperatur w zależności od temperatury zewnętrznej
oraz przy zmiennej ilości strumienia wody (regulacja mieszana ilościowo-jakościowa). Temperatury
obliczeniowe wody sieciowej w sezonie grzewczym wynoszą 130/65°C, a w sezonie letnim 70/35°C
(rzeczywiste 70/48°C).
Pozostałe parametry pracy sieci:
►

ciśnienie stabilizacji - 0,4 MPa,

►

minimalne ciśnienie w przewodzie powrotnym - 0,2 MPa,

►

maksymalne ciśnienie w przewodzie zasilającym - 1,6 MPa,

►

maksymalne ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym - 1,4 MPa (standardowo 0,8-1,1 MPa),

►

ciśnienie dyspozycyjne poza sezonem 0,2-0,4 MPa z możliwością zwiększenia ciśnienia
dyspozycyjnego,

►

przepływ wody sieciowej obliczeniowy poza sezonem grzewczym 2 000-2 800 Mg/h,

►

przepływ wody sieciowej w sezonie grzewczym zgodnie z tabelą regulacji (dla temperatury
zewnętrznej obliczeniowej -18°C równy 10 300 Mg/h).

Dalkia Poznań S.A. wydała warunki techniczne przyłączenia ITPOK do sieci ciepłowniczej.
W warunkach tych określono:
►

punkt włączenia do sieci znajdujący się na terenie EC Karolin,

►

wymagania dotyczące opomiarowania,

►

wymagania dotyczące zaworów odcinających i regulacyjnych,
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►

zasady współpracy oraz uzgadniania wykonania przyłączenia,

►

parametry wody sieciowej w punkcie włączenia (w stosunku do standardowych parametrów pracy
sieci zwiększono jedynie ciśnienie stabilizacji do poziomu 0,6 MPa).

W warunkach zapisano również, że Dalkia Poznań S.A. pracuje nad zmianą powyższych
parametrów w związku z planowanym umożliwieniem pracy chłodziarek absorpcyjnych. Zmiana
dotyczyć będzie temperatur wody sieciowej w sezonie letnim. Nowe parametry wyniosą:
►

temperatura wody w przewodzie zasilającym 85-90°C,

►

temperatura wody w przewodzie powrotnym 48-65°C.

W warunkach przyłączenia Dalkia Poznań S.A. określiła ilość ciepła, jaką będzie odbierać z ITPOK.
Ilość ta wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r.
Dalkia Poznań S.A. określiła tą ilość na poziomie nie mniejszym niż 300 000 GJ rocznie (przy
maksymalnej mocy cieplnej z ITPOK na poziomie 34 MW).
Na tym etapie postępowania, zakłada się że ciepło z ITPOK będzie sprzedawane do Dalkia
Poznań S.A. po cenach wynikających z zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy dla
ciepła. Wniosek o zatwierdzenie taryfy zostanie przygotowany i złożony do URE przez Partnera
Prywatnego. Partner Prywatny wystąpi do URE o nadanie koncesji na wytwarzanie ciepła (WCC).
W przypadku, gdy Partner Prywatny zdecyduje się na sprzedaż ciepła w trybie innym niż koncesyjny
(tzn. innym niż poprzez uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki), ceny ciepła będą wynikiem
negocjacji z Dalkia Poznań S.A.
Ostateczna ilość oraz cena sprzedawanego ciepła zostaną ustalone po wyborze Partnera
Prywatnego. W trakcie przetargu, przed terminem składania przez Partnerów Prywatnych ofert,
wypracowany zostanie mechanizm gwarantujący wszystkim Partnerom Prywatnym jednakowe
warunki w zakresie sprzedaży ciepła. Ewentualna zmiana przychodów z tytułu sprzedaży ciepła nie
wpłynie na zmianę rentowności Projektu dla Partnera Prywatnego, np. zostanie skompensowana
poprzez zmianę opłaty za przyjęcie odpadów.

4.2.

Energia elektryczna

Zaopatrzenie Poznania w energię elektryczną realizowane jest w 80% przez krajowy system
elektroenergetyczny głównie z zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz z elektrowni Dolna
Odra w pobliżu Szczecina. Źródła lokalne, tj. EC Karolin i EC Garbary, pokrywają zaledwie 20%
potrzeb w tym zakresie.
Generowana w ITPOK energia elektryczna będzie dostarczana do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego poprzez rozdzielnię 110 kV należącą dla Dalkia Poznań ZEC S.A.
Ceny energii elektrycznej w Polsce nie są regulowane i są ustalane na zasadach wolnego rynku,
dlatego warunki handlowe sprzedaży energii zostaną określone przez Oferenta indywidualnie bez
udziału Zamawiającego.
Warunki handlowe korzystania z infrastruktury Dalkia Poznań ZEC S.A. zostaną określone przed
ogłoszeniem ostatecznego ogłoszenia o zamówieniu.
Dalkia Poznań ZEC S.A. (właściciel rozdzielni 110 kV) wydał wstępne warunki techniczne
przyłączenia ITPOK. W warunkach tych określono:
►

wyprowadzenie mocy na napięciu 110 kV,

►

połączenie ITPOK - rozdzielnia 110 kV - linią kablową po terenie Dalkia Poznań ZEC S.A.,

►

parametry techniczne transformatora odczepowego i blokowego,

►

parametry techniczne pozostałych urządzeń,

►

sposób opomiarowania,

►

zasady współpracy oraz uzgadniania wykonania przyłączenia.
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Za pomocą powyższego przyłącza będzie również dostarczana energia elektryczna na potrzeby
własne ITPOK w przypadku postoju turbiny parowej.
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2 czerwca 2010 r. część energii
elektrycznej może być kwalifikowana jako pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Jednak
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. okres, w jakim na
generowaną energię przyznawane będą świadectwa pochodzenia energii kończy się w 2017 r.
Obecnie przewiduje się, że okres ten zostanie przedłużony o kolejne lata jednak nie zostało to
podparte żadnym przepisem prawnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. na część energii
generowanej w ITPOK mogą zostać przyznane świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji.
Zgodnie z tym rozporządzeniem okres, w jakim na generowaną energię przyznawane będą
świadectwa pochodzenia energii kończy się w 2012 r. Obecnie nie są znane żadne propozycje
związane z przedłużeniem tego okresu.
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5.

Prognoza popytu

5.1.

Ogólny przegląd sytuacji makroekonomicznej regionu

5.1.1. Województwo wielkopolskie
Województwo wielkopolskie, położone w środkowozachodniej części Polski, jest drugim największym
2
województwem Polski, zajmującym obszar 29,8 tys. km , co stanowi 9,5% powierzchni całego kraju.
2
Poznań, stolica województwa, obejmuje obszar 262 km , co stanowi 0,9% powierzchni
2
województwa .
Mapa 7

Województwo Wielkopolskie w Europie

Źródło: Województwo Wielkopolskie 2009, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2009 r., www.umww.pl

Województwo wielkopolskie obejmuje 35 powiatów, w tym 4 miasta na prawach powiatu - Poznań,
Kalisz, Konin oraz Leszno. Podział administracyjny wyodrębnia 109 miast, 226 gmin oraz ponad
5,5 tys. miejscowości.
Województwo zamieszkuje ok. 3,4 mln osób3 (ok. 8,9% ludności kraju) i jest ono trzecim, po
województwie mazowieckim (13,6%) i śląskim (12,2%), najludniejszym regionem kraju. Wielkopolska

2

www.poznan.pl

3

Dane na 30.06.2009, GUS, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Warszawa 2009 (www.stat.gov.pl)
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cechuje się stosunkowo młodą strukturą wiekową społeczeństwa. 2/3 ludności regionu to osoby
w wieku produkcyjnym, a współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł w 2009 r.
2,7‰, co było drugim wynikiem w Polsce4. W 2009 r. na wielkopolskie gospodarstwo domowe
przypadało średnio 3,07 os.5
W latach 2000-2008 średnie roczne tempo wzrostu PKB w województwie wielkopolskim wynosiło
6,9% i było zbliżone do tempa wzrostu PKB dla całego kraju. Wielkopolska wytwarzała w 2008 r.
9,3% krajowego PKB. Poziom PKB na 1 mieszkańca w województwie wielkopolskim kształtował się
powyżej średniej krajowej6.
Wielkopolska jest regionem o tradycyjnie wyższym niż średnia krajowa poziomie gospodarowania
i sprawnej organizacji życia społecznego. Gospodarka regionalna województwa wielkopolskiego jest
stosunkowo dobrze zdywersyfikowana i charakteryzuje się dużą ilością inwestycji, wysokim
poziomem uprzemysłowienia oraz otwartością na rynki zewnętrzne. Silną pozycję zajmuje produkcja
pojazdów mechanicznych, maszyn i aparatury elektrycznej oraz mebli.
Województwo charakteryzuje się stosunkowo wysoką aktywnością zawodową ludności. W 2009 r.
na 1000 mieszkańców pracowało przeciętnie 243 osoby (wobec 223 średniej krajowej). Bezrobocie
rejestrowane w Wielkopolsce wyniosło w 2009 r. 9,1% i było znacząco niższe niż średnia krajowa
(11,9%). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych
7
Wielkopolski wyniósł 1 097,33 PLN, czyli 98,5% średniego dochodu dla Polski .
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem inwestorów
zagranicznych. Dotychczas powstało ok. 4,5 tys. przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Duży jest także udział kapitałów
brytyjskiego, amerykańskiego, irlandzkiego i szwedzkiego. Wartość zainwestowanego kapitału firm
zagranicznych wynosi prawie 7 mld USD8.
Region jest bogaty w surowce naturalne. Głównymi mineralnymi surowcami energetycznymi
Wielkopolski są węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf. Dodatkowo na całym obszarze
województwa wielkopolskiego występują znaczne złoża kruszyw, surowców ceramicznych i kredy
jeziornej.
Województwo wielkopolskie położone jest na nizinnych terenach dorzeczy trzech rzek: Warty, Noteci
i Prosny. Krajobraz obfituje w jeziora, lasy i wzgórza.
W 2009 r. z obiektów noclegowych w całej Polsce skorzystało ponad 19,4 mln osób, z czego
w Wielkopolsce zatrzymało się prawie 7,5% przyjezdnych (ok. 1,5 mln osób), w tym 16,7% stanowili
cudzoziemcy. Wykorzystanie miejsc noclegowych w województwie wielkopolskim wyniosło w 2009 r.
26,6% (średnia krajowa 35,7%). Świadczy to o wciąż niepełnym wykorzystaniu potencjału
turystycznego regionu9.

5.1.2. Miasto Poznań
Poznań, stolica województwa, znajduje się pomiędzy Berlinem a Warszawą i jest ważnym węzłem
2
drogowym i kolejowym w kraju. Obszar Poznania obejmuje powierzchnię 262 km i liczy ok. 553 tys.
mieszkańców. Poznań jest piątym miastem w Polsce pod względem ludności i szóstym pod
10
względem powierzchni .

4

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2010, GUS, (www.stat.gov.pl)

5

Województwo Wielkopolskie 2010,Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2010, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, www.umww.pl

6

Ibidem

7

Ibidem

8

www.wielkopolska-region.pl

9

http://www.intur.com.pl/bazy/korz/u1.php?rok=2009

10

GUS, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Warszawa 2010 (www.stat.gov.pl)
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Bezrobocie rejestrowane w Poznaniu wyniosło w 2009 r. 3,2% i było znacząco niższe niż średnia
krajowa (11,9%) oraz średnia wojewódzka11. W 2008 r. PKB na jednego mieszkańca wyniosło
w mieście Poznań 67 045 PLN, co uplasowało Poznań na 2 miejscu w tej kategorii, tuż za
Warszawą12.
Poznań to dynamiczny ośrodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny oraz duży ośrodek
przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych
przez agencję ratingową Moody's Investors Service Poznań charakteryzuje się wysoką
wiarygodnością dla inwestorów (ocena ratingowa A3, rating międzynarodowy)13, nieznacznie
ustępując dużo większej (liczba ludności, powierzchnia) Warszawie. Poznań jest stolicą handlową
Polski, pomimo wzrastającej konkurencji w tej dziedzinie. Corocznie jest tu organizowanych
50 różnotematycznych międzynarodowych imprez targowych, w których uczestniczy ponad 10 tys.
wystawców z 60 krajów świata14. Międzynarodowe Targi Poznańskie zajmują dominującą pozycję
wśród przedsiębiorstw wystawienniczych w kraju i należą do wiodących targów międzynarodowych
w Europie.
W Poznaniu działa osiem państwowych szkół wyższych (w tym 4 uniwersytety) i osiemnaście uczelni
prywatnych, kształcących łącznie ponad 141 tys. studentów. Na 1000 mieszkańców przypada 221
studentów - wśród dużych polskich miast Poznań zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w
15
kraju .
Aglomeracja poznańska obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o
wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej i gospodarczej, z rozwiniętą
infrastrukturą komunikacyjną. Aglomerację tworzą 23 gminy (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kaźmierz,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp.,
Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze,
stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców
Wielkopolski.
Aglomeracja poznańska charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich,
dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną
gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką
atrakcyjnością turystyczną. Powyższe czynniki stanowią o dobrych perspektywach wszechstronnego
rozwoju aglomeracji, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich
aglomeracji i podejmowane przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych
przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego
i ponad 40% osób zatrudnionych w Wielkopolsce.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, które są
poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania jest ilość mieszkańców. Przedstawioną w tabeli
poniżej prognozę liczby mieszkańców oparto o prognozę zmian demograficznych miasta Poznania
według GUS.

11

GUS, Rocznik Statystyczny Pracy 2010

12

GUS, Produkt Krajowy Brutto – rachunki regionalne w 2008 r.

13

Ocena ratingowa Poznania z 12.05.2010 r. (http://bip.city.poznan.pl)

14

http://www.poznan.pl/

15

Ibidem.
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Wykres 1

Demografia miasta Poznania w latach 2000-2010 i prognoza demograficzna na lata
2011-2039 [liczba mieszkańców]
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460 000

W tabeli poniżej przedstawiono również prognozę liczby mieszkańców dla 9 gmin Związku.
Wykres 2

Demografia 9 gmin Związku w latach 2000-2010 i prognoza demograficzna na lata
2011-2039 [liczba mieszkańców]
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145 000

5.2.

Prognoza ilości i rodzaju odpadów kierowanych do ITPOK i IDOW

Przewiduje się, że projektowanym systemem gospodarki odpadami będzie objęty przede wszystkim
obszar Poznania oraz gminy ościenne należące do związku międzygminnego pod nazwą:
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Na terenie Poznania badania składu morfologicznego odpadów prowadzone były przez: Miejskie
Laboratorium Chemiczne przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy (okres badawczy
październik-grudzień 2007 r. oraz kwiecień-maj 2008 r.). Sprawozdanie i wyniki badań są do wglądu
w siedzibie Zamawiającego.
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki badań składu morfologicznego dla zbieranych, zmieszanych
odpadów komunalnych w Poznaniu.
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Tabela 4

Wyniki badań składu morfologicznego dla zbieranych, zmieszanych odpadów
komunalnych w Poznaniu [%]

Lp.

Rodzaj odpadu

1

odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

2

odpady zielone

3

papier i tektura
nieopakowaniowe

4
5

miasto Poznań

Zabudowa
mieszkaniowa

Infrastruktura

25,3

25,5

23,6

4,7

5,8

2,5

15,9

14,2

19,5

opakowania z papieru i tektury

5,7

4,9

7,3

opakowania wielomateriałowe

2,4

2,4

2,4

6

tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe

1,5

1,8

0,8

7

opakowania z tworzyw
sztucznych

15,3

13,2

19,6

8

Tekstylia

3,1

3,9

1,3

9

szkło nieopakowaniowe

0,5

0,7

0,1

10

opakowania ze szkła

10,0

8,5

12,9

11

opakowania z blachy stalowej

1,4

1,8

0,6

12

opakowania z aluminium

0,9

0,6

1,4

13

Metale

1,2

1,6

0,4

14

odpady mineralne powyżej 10
mm

1,2

0,9

1,6

15

drewno i materiały
drewnopochodne

0,2

0,2

0,1

16

opakowania z drewna

0,1

0,0

0,4

17

frakcja 0-10 mm

3,9

5,4

0,9

18

odpady budowlane

2,2

2,4

1,7

19

inne odpady

4,5

6,0

1,9

Szacując strumień odpadów komunalnych w mieście Poznań na lata 2015-2035 przyjęto
następujące założenia:
►

w okresie 25 lat dla terenu objętego Przedsięwzięciem (miasta Poznań) nastąpi spadek liczby
ludności o ok. 40 tys. mieszkańców (prognozę liczby mieszkańców oparto o prognozę zmian
demograficznych miasta Poznania według GUS),

►

docelowo 100% mieszkańców objętych jest zorganizowanym systemem odbioru odpadów
komunalnych,

►

nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych,

►

wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca kształtował się
będzie na poziomie co najmniej 1% w skali roku,

►

nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów zgodnie z założeniami Dyrektywy
2008/98/WE.

Opierając się na powyższych założeniach, w tabeli poniżej przedstawiono szacowany strumień
wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale poszczególne rodzaje odpadów.
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Tabela 5

Szacowany strumień wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale na
poszczególne rodzaje odpadów [Mg]

Źródło powstawania odpadów
Odpady wytworzone, w tym:
Odpady komunalne zmieszane

Ilość odpadów w poszczególnych latach
2015

2020

2025

2030

2035

259 367

270 092

279 677

287 389

293 845

239 142

249 465

258 722

266 219

272 534

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

58 988

61 534

63 818

65 667

67 225

odpady zielone

11 450

11 944

12 387

12 746

13 048

papier i tektura nieopakowaniowe

38 378

40 034

41 520

42 723

43 737

opakowania z papieru i tektury

13 246

13 818

14 331

14 746

15 096

opakowania wielomateriałowe

5 625

5 868

6 086

6 262

6 411

tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

3 919

4 088

4 240

4 363

4 466

35 923

37 474

38 864

39 991

40 939

Tekstylia

8 110

8 460

8 774

9 028

9 243

szkło nieopakowaniowe

1 398

1 458

1 512

1 556

1 593

22 597

23 572

24 447

25 155

25 752

opakowania z blachy stalowej

3 572

3 727

3 865

3 977

4 071

opakowania z aluminium

1 897

1 979

2 052

2 112

2 162

Metale

3 092

3 226

3 345

3 442

3 524

odpady mineralne powyżej 10 mm

2 519

2 627

2 725

2 804

2 870

drewno i materiały drewnopochodne

388

405

420

432

442

opakowania z drewna

237

247

256

264

270

10 931

11 403

11 826

12 169

12 458

5 242

5 468

5 671

5 836

5 974

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania ze szkła

frakcja 0-10 mm
odpady budowlane
inne odpady

11 630

12 132

12 582

12 947

13 254

Odpady wielkogabarytowe

9 657

10 073

10 447

10 750

11 005

Odpady ze sprzątania ulic

5 568

5 554

5 508

5 420

5 306

Odpady z terenów zielonych (zieleń
miejska, parki, cmentarze)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Szacuje się, że na terenie miasta Poznania będzie wzrastać sukcesywnie ilość wytwarzanych
odpadów - od ok. 259 tys. Mg w 2015 r. do 294 tys. Mg w 2035 r.
W tabeli poniżej przedstawiono szacowany strumień wytwarzanych odpadów komunalnych ze
względu na źródło ich powstawania, jak również przyjęte założenia odnośnie ich zagospodarowania.

39 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”

Tabela 6

Szacowany strumień wytwarzanych odpadów komunalnych ze względu na źródło
ich powstawania i przyjęte założenia odnośnie ich zagospodarowania [Mg]

Źródło powstawania odpadów

Ilość odpadów w poszczególnych latach
2015

2020

2035

odpady powstające w gospodarstwach
domowych
- w tym odpady wielkogabarytowe

193 575

201 931

209 424

215 493

220 604

9 657

10 073

10 447

10 750

11 005

odpady powstające w infrastrukturze

55 224

57 607

59 745

61 476

62 935

odpady z usług komunalnych

10 568

10 554

10 508

10 420

10 306

5 187

5 402

5 594

5 748

5 877

254 180

264 690

274 084

281 641

287 968

Odpady pozostałe do zagospodarowania

279 677

2030

259 367

Odpady zagospodarowane poza systemem
miasta Poznania (ok. 2%)

270 092

2025

Odpady wytwarzane, w tym:

287 389

293 845

Zakłada się, że ok. 2% odpadów będzie wykorzystywanych we własnym zakresie, przetwarzanych
w innych instalacjach spoza systemu gospodarki odpadami Poznania.
Wobec powyższego do zagospodarowania pozostanie od ok. 254 tys. Mg w 2015 r. do 288 tys. Mg
w 2035 r.
System gospodarki odpadami dla Poznania opierać się będzie na rozwoju selektywnego zbierania
odpadów, w tym:
►

odpadów surowcowych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe) - odpady
będą zbierane w systemie pojemnikowym (zabudowa wielorodzinna) oraz w systemie workowym
(zabudowa jednorodzinna); zakłada się przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, co
najmniej 50% wagowo frakcji odpadów komunalnych przynajmniej takich jak: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła,

►

odpadów zielonych (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych) - odpady będą zbierane
w systemie pojemnikowym,

►

odpadów wielkogabarytowych i odpadów problemowych - odpady będą zbierane w systemie
stacjonarnych i MPGOP,

►

odpadów budowlanych – odpady będą zbierane w systemie „usługa na telefon” oraz
w stacjonarnych PGOP.

Dla Poznania planuje się selektywne zebranie następujących ilość odpadów, wyszczególnionych w
tabeli poniżej.
Tabela 7

Selektywnie zbierane odpady w Poznaniu [Mg]
Wyszczególnienie

2015

2020

2025

2030

2035

Odpady zbierane selektywnie, w tym:

63 915

98 721

103 095

106 011

108 467

Odpady materiałowe

41 327

71 852

74 518

76 678

78 496

Odpady zielone i frakcja organiczna ulegająca
biodegradacji

12 352

16 192

17 503

17 939

18 306

Odpady wielkogabarytowe

8 208

8 562

8 880

9 137

9 354

Odpady niebezpieczne

2 028

2 115

2 194

2 257

2 311

Ze względu na swoją specyfikę w strumieniu odpadów budowlanych zbieranych selektywnie znajdą
się odpady pochodzące od mieszkańców, ale główny strumień stanowić będą odpady należące do
grupy „17”, czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
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Tabela 8

Odpady budowlane [Mg]
Wyszczególnienie

Odpady budowlane, w tym
Odpady pochodzące od mieszkańców
Odpady pozostałe

2015

2020

2025

2030

2035

21 153

22 502

22 204

21 739

21 174

4 194

4 375

4 537

4 668

4 779

16 959

18 127

17 667

17 071

16 395

Założono, że odpady materiałowe zebrane selektywnie trafią do sortowni w celu ich doczyszczenia,
odpady zielone do kompostowni, niebezpieczne do jednostek specjalistycznych zajmujących się
przetwarzaniem, budowlane do instalacji odzysku kruszyw.
Natomiast dla strumienia odpadów wielkogabarytowych zebranych selektywnie przewidziano
budowę IDOW przy składowisku w Suchym Lesie, do której będzie mogło trafić do ok. 10 000 Mg
odpadów wielkogabarytowych rocznie.
Pozostały strumień odpadów komunalnych zmieszanych będzie trafiał bezpośrednio do ITPOK o
planowanej wydajności 210 tys. Mg/rok.
Strumień zmieszanych odpadów komunalnych z Poznania będzie zmniejszał się w miarę rozwoju
selektywnej zbiórki przede wszystkim odpadów surowcowych zgodnie z celami wyznaczonymi
Dyrektywą 2008/98/WE.
Ponadto szacuje się, że w strumieniu odpadów komunalnych znajdą się odpady, które ze względu na
swój charakter będą kierowane bezpośrednio na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne. W tabeli przedstawiono szacowany strumień odpadów komunalnych kierowany do
unieszkodliwiania poprzez składowanie.
Tabela 9

Szacowany strumień odpadów komunalnych kierowany do unieszkodliwiania
poprzez składowanie [Mg]
Wyszczególnienie

Odpady kierowane bezpośrednio do
składowania

2015
5 568

2020
5 554

2025
5 508

2030

2035

5 420

5 306

Pozostały strumień zmieszanych odpadów komunalnych będzie kierowany do ITPOK.
Szacuje się, że średnio do ITPOK będzie trafiać ok. 170 tys. Mg rocznie zmieszanych odpadów
komunalnych z terenu miasta Poznań.
Do ITPOK mogą także trafić odpady balastu tzw. frakcji energetycznej, czyli odpadów wydzielonych
w procesach odpadów pochodzących z selektywnego zbierania. Szacuje się, że strumień tych
odpadów będzie wzrastał w miarę rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów. Jednakże
biorąc pod uwagę fakt, że strumień ten będzie zależał od osiągniętego poziomu selektywnego
zebrania odpadów, odzysku oraz przede wszystkim decyzji podmiotów, co do ich ostatecznego
zagospodarowania, przyjęto, że strumień ten będzie mógł trafić do ITPOK opcjonalnie.
Wobec powyższego w tabeli poniżej przedstawiono potencjalny strumień zmieszanych odpadów
komunalnych, które trafią do ITPOK w latach 2015-2035, jak również strumień odpadów balastu, jako
opcjonalny.
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Tabela 10

Potencjalny strumień zmieszanych odpadów komunalnych, które trafią do ITPOK
w latach 2015 - 2035 [Mg]
Rodzaj odpadów

Zmieszane odpady komunalne z terenu
miasta Poznania kierowane do ITPOK

Ilość odpadów w poszczególnych latach w Mg
2015

2020

2025

2030

2035

184 697

160 415

165 481

170 210

174 194

Frakcja energetyczna wydzielona w
procesach odzysku, kierowana do ITPOK, w
tym:

19 346

30 295

31 277

32 043

32 667

- odpady frakcji energetycznej odpadów
surowcowych

14 465

25 148

26 081

26 837

27 474

- odpady frakcji energetycznej z instalacji
kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

2 216

2 312

2 398

2 467

2 526

- odpady frakcji energetycznej z instalacji
demontażu odpadów wielkogabarytowych

2 665

2 835

2 798

2 739

2 668

204 043

190 710

196 757

202 253

206 862

Razem strumień odpadów kierowanych do
ITPOK

Wykres 3

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Poznań w latach 2015-2035
[Mg]

Planując system gospodarki odpadami dla Poznania, w którym jako jedną z głównych instalacji
zaplanowano instalację termicznego przetwarzania odpadów, wzięto pod uwagę założenia PGOWW.
Zgodnie z jego zapisami założono, że w rozwiązania dotyczące kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w Poznaniu zostaną włączone również gminy ościenne (wg PGOWW tzw. region ZZO
Poznań).
W związku z powyższym przyjęto, że ITPOK obejmie swym oddziaływaniem również teren
powiązany organizacyjnie z miastem Poznań. Planowana wydajność ITPOK wyniesie do 210 tys. Mg
zmieszanych odpadów komunalnych rocznie.
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9 gmin ościennych wraz z miastem Poznań podjęło inicjatywę powołania związku międzygminnego
pod nazwą: „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Uchwała Nr XLIII/519/V/2008 Rady
Miasta Poznania z dnia 14 października 2008 r.).
W skład Związku oprócz miasta Poznań, wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miasto i Gmina Buk
Gmina Czerwonak
Gmina Kleszczewo
Miasto i Gmina Kostrzyn
Miasto i Gmina Murowana Goślina
Miasto i Gmina Oborniki
Miasto i Gmina Pobiedziska
Gmina Suchy Las
Miasto i Gmina Swarzędz.

Związek międzygminny został zarejestrowany 30 września 2010 r., a statut związku został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 245, poz. 4555.
Mapa 8

Mapa obszaru związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”

Ogółem obszar objęty zasięgiem Związku (bez miasta Poznania) zamieszkiwany jest przez ok.
180 tys. mieszkańców. Gminy przynależne do Związku (gminy powiatu poznańskiego oraz miasto
i gmina Oborniki) z terenu, z którego strumień zmieszanych odpadów komunalnych będzie
kierowany do ITPOK w latach 2007 – 2009 zbierały średnio ok. 53 tys. Mg odpadów komunalnych
(bez odpadów selektywnie zebranych).
Ponadto dla gmin tych (za wyjątkiem miasta i gminy Oborniki) oraz pozostałych gmin powiatu
poznańskiego (w skład powiatu wchodzi 17 gmin) w 2009 r. przeprowadzono badania składu
morfologicznego odpadów oraz ich właściwości paliwowych i nawozowych. Sprawozdanie i wyniki
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badań są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki badań
składu morfologicznego dla zbieranych odpadów komunalnych w powiecie poznańskim.
Tabela 11
Lp.

Wyniki badań składu morfologicznego dla zbieranych odpadów komunalnych w
powiecie poznańskim [%]

Rodzaj odpadu

1

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

2

Powiat poznański

Zabudowa
mieszkaniowa

Infrastruktura

32,0

31,0

35,9

Odpady zielone

2,8

2,0

5,8

3

Papier i tektura nieopakowaniowe

8,9

8,7

9,8

4

Opakowania z papieru i tektury

4,2

3,1

8,6

5

Opakowania wielomateriałowe

2,3

2,3

2,1

6

Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe

1,5

1,7

0,9

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

11,5

11,0

13,5

8

Tekstylia

2,5

2,8

1,4

9

Szkło nieopakowaniowe

0,7

0,8

0,1

10

Opakowania ze szkła

8,4

7,6

11,4

11

Opakowania z blachy stalowej

0,9

1,1

0,2

12

Opakowania z aluminium

0,7

0,6

1,1

13

Metale

0,4

0,4

0,2

14

Odpady mineralne powyżej 10 mm

3,1

3,8

0,2

15

Drewno i materiały drewnopodobne

0,0

0,0

0,0

16

Opakowania z drewna

0,0

0,0

0,0

17

Odpady z budowy i remontów

2,0

2,4

0,4

18

Frakcja 0÷10 mm

13,1

14,8

6,2

19

Odpady z utrzymania higieny
(pieluchy, podpaski, pieluchomajtki,
itp..)

4,3

5,0

1,4

20

Odpady wielkogabarytowe

0,0

0,0

0,0

21

Odpady niebezpieczne

0,9

0,9

0,8

W tabeli poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych zebranych z gmin należących do
Związku w latach 2007-2009 wg danych GUS. Dodatkowo odpady selektywnie zebrane stanowiły
ok. 4 tys. Mg.
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Tabela 12

Ilości odpadów komunalnych zebranych z gmin należących do Związku w latach
2007-2009 [Mg]

Lp.

Nazwa gminy

2007

2008

2009

1

Oborniki

4 140

3 982

4 088

2

Buk

2 380

2 229

2 542

3

Czerwonak

5 160

4 554

5 808

4

Kleszczewo

1 657

413

783

5

Kostrzyn

3 703

2 186

3 108

6

Murowana Goślina

4 051

5 856

4 183

7

Pobiedziska

7 526

7 709

6 886

8

Suchy Las

4 312

5 048

5 049

9

Swarzędz

21 495

17 914

21 352

Razem

54 423

49 891

53 798

Biorąc pod uwagę fakt, że gminy te będą zobowiązane do przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu co najmniej 50% wagowo frakcji odpadów komunalnych przynajmniej takich jak: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak również innych odpadów, tj. odpadów wielkogabarytowych,
z rozbiórki, zielonych itd., można spodziewać się, że do zagospodarowania w ITPOK w Poznaniu
może zostać skierowany strumień 20-25 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych z gmin
należących do Związku.
W pozostałych gminach powiatu poznańskiego w latach 2007-2009 zbierano średnio ok. 44 tys. Mg
odpadów komunalnych.
Tabela 13

Ilości odpadów komunalnych zebranych z pozostałych gmin (spoza Związku) w
latach 2007-2009 [Mg]

Lp.

Nazwa gminy

2007

2008

2009

1

Luboń

6 816

6 890

7 055

2

Puszczykowo

2 129

1 709

1 544

3

Dopiewo

1 777

3 951

4 883

4

Komorniki

6 068

4 901

6 669

5

Kórnik

2 838

3 615

4 889

6

Mosina

5 092

5 480

5 622

7

Rokietnica

2 340

2 971

3 072

8

Stęszew

2 322

2 367

2 308

9

Tarnowo Podgórne

10 930

12 988

9 535

Razem

40 312

44 872

45 578

Obecnie zgodnie z zapisami PGOWW gminy te należą do regionów gospodarki odpadami CZO
Piotrowo oraz ZZO Jarocin.
Jednakże z uwagi na swoje położenie, jak również racjonalność zagospodarowania odpadów,
strumień odpadów z tych gmin może stanowić swojego rodzaju zabezpieczenie dla Partnera
Prywatnego.
W tabeli poniżej przedstawiono założony strumień odpadów komunalnych kierowany do ITPOK.
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Tabela 14

Strumień zmieszanych odpadów komunalnych z miasta Poznania i 9 gmin Związku oraz potencjalny strumień zmieszanych
odpadów komunalnych z pozostałych gmin powiatu poznańskiego
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5.3.

Właściwości paliwowe odpadów przyjmowanych do ITPOK

W okresie badawczym październik-grudzień 2007 r. oraz kwiecień-maj 2008 r. przeprowadzone
zostały badania morfologii oraz właściwości technologicznych odpadów komunalnych powstających
na terenie miasta Poznania. Sprawozdanie i wyniki badań zostały udostępnione do wglądu
w siedzibie Zamawiającego. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki właściwości paliwowych
określonych na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych i ich właściwości.
Tabela 15

Wyniki właściwości paliwowych odpadów komunalnych
Właściwości paliwowe

Zabudowa/Środowisko

Średnia
wilgotność
[%]

Średnia wartość
ciepła spalania
[kJ/kg s.m.]

Średnia wartość
wartości opałowej
[kJ/kg]

Zabudowa
wielorodzinna
nowa (wysoka,
blokowa)

39,6

16 554

7 788

Zabudowa
wielorodzinna
stara (niska,
śródmiejska)

33,6

14 844

8 071

Zabudowa
jednorodzinna
nowa

39,2

15 203

7 186

Zabudowa
jednorodzinna
stara

42,8

14 808

6 037

38,8

15 770

7 504

Zespół Szkół
Technicznych im.
Michała Drzymały

32,3

13 857

7415

Hipermarket
Auchan

30,2

17 534

10 271

Targowisko

31,4

14 302

7 946

Infrastruktura

31,3

15 231

8 544

Posumowanie
dla miasta Poznań

36,3

15 745

7 950

Zabudowa
wielorodzinna

Zabudowa
jednorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa
miasto Poznań

Infrastruktura

Obliczone powyżej wartości opałowe dotyczą głównie odpadów zbieranych od mieszkańców oraz
„drobnej infrastruktury handlowej, usługowej i gastronomicznej”. Szacuje się, że będą one stanowić
ok. 70% odpadów przyjmowanych do ITPOK. Pozostałą cześć stanowić będą odpady z dużych
obiektów infrastrukturalnych (centra handlowe, biura, hotele, szkoły, targowiska).
Wyniki badań punktowych wartości opałowej przeprowadzonych dla wybranych obiektów
infrastruktury wyniosły 7 415, 7 946 i 10 271 MJ/kg, a średnia wynosi 8 544 kJ/kg, przy wilgotności
ok. 31%. Wartości te są wyższe niż dla opadów zebranych z tras badawczych obejmujących
poszczególne środowiska.
Analizując całkowity strumień odpadów komunalnych (wytwarzanych przez mieszkańców
i infrastrukturę) szacuje się, że wartość opałowa dla miasta Poznania kształtuje się na poziomie
7 950 kJ/kg, a średnia wilgotność ok. 36%.
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Oprócz uzyskanych wyników badań właściwości paliwowych, dla oceny ich poprawności Wykonawca
Studium Wykonalności przeprowadził analizę wartości opałowej i ciepła spalania w oparciu o wyniki
badań składu morfologicznego.
Analiza opiera się na wykorzystaniu danych literaturowych o składzie elementarnym – C, O, H, N, S,
Cl, woda, części niepalne wynikającym i wynikających wartości ciepła spalania np. 24 300 kJ/kg dla
H – 600 kJ/kg dla wody i 0 kJ/kg dla części niepalnych dla każdego badanego elementu składu
morfologicznego tj.: odpadów organicznych, papieru, tektury, tworzyw sztucznych etc. Z uzyskanych
wyników badań morfologicznych obliczono średnią wartość opałową roboczą, która przy
uwzględnieniu średniej wilgotności rzędu 36% wynosi ok. 8 800 kJ/kg.
Wobec powyższego, na podstawie obliczonych wartości opałowych dla strumienia odpadów
komunalnych zbieranych od mieszkańców i małej infrastruktury oraz strumienia odpadów
komunalnych z dużych obiektów infrastruktury komunalnej wyznaczono średnią wartość opałową
odpadów komunalnych wynoszącą ok. 8 700 kJ/kg (8,7 MJ/kg).
Analizując strumień zmieszanych odpadów komunalnych powstający na terenie 9 gmin ościennych
posłużono się wynikami badań morfologii odpadów i ich właściwości technologicznych
przedstawionych w dokumencie pn.: “Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów
komunalnych na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009 r.”.
Z badań tych wynika, że średnia wartość opałowa dla odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych na terenie powiatu poznańskiego wynosi 6 052 kJ/kg, a dla odpadów z infrastruktury
7 861 kJ/kg. W związku z powyższym można przyjąć, że średnia wartość opałowa zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu powiatu poznańskiego wyniesie ok. 6 500 kJ/kg.
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki właściwości paliwowych określonych na podstawie badań
morfologii odpadów komunalnych i ich właściwości w powiecie poznańskim. Sprawozdanie i wyniki
badań są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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Tabela 16

Wyniki właściwości paliwowych określonych na podstawie badań morfologii
odpadów komunalnych i ich właściwości w powiecie poznańskim
Właściwości paliwowe

l.p.

1

Zabudowa/Środowisko

Średnia
wilgotność
[%]

Średnie ciepło
spalania
[kJ/kg s.m.]

Średnia
wartość
opałowa
[kJ/kg]

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo

32,6

11 412

6 193

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem
- gm. Buk

39,1

10 637

4 972

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

42,7

16 446

7 285

Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

43,4

16 436

6 931

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą

37,2

12 413

6 418

Zabudowa jednorodzinna opalana gazem, olejem
lub z sieci ciepłowniczej

31,8

9 240

4 983

Trasa, na której rozwinięta jest selektywna zbiórka

39,6

11 306

5 638

Trasa turystyczna

45,5

11 830

4 728

Zabudowa mieszkaniowa powiat poznański

36,4

12 121

6 052

Targowisko Luboń

46,7

15 240

6 582

Market Luboń

34,7

15 240

8 409

Infrastruktura

38,3

15 240

7 861

Posumowanie - powiat poznański

36,8

12 745

6 415

2

Dokonując analizy opartej na analizie opartej na składzie elementarnym szacuje się, że wartość
opałowa odpadów będzie kształtować się na poziomie ok. 7 100 kJ/kg.
Zakłada się, że do ITPOK będą kierowane odpady z miasta Poznań oraz gmin ościennych. Ilość
zmieszanych odpadów komunalnych z miasta Poznań będzie uzależniona od rozwoju selektywnego
zbierania odpadów tj. może wahać się od max. 185 tys. Mg do min. 160 tys. Mg.
Różnica w wartości opałowej strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących
z miasta Poznań i gmin ościennych spowoduje, że wg wyników z badań właściwości paliwowych
odpadów wyniesie ona ok. 7,7 MJ/kg, a wg wskaźników składu elementarnego ok. 8,4 MJ/kg.
Wyniki wartości opałowej w krajach Unii Europejskiej pokazują, że wartość ta nie będzie maleć w
związku z rozwojem selektywnego zbierania odpadów.
Uzyskane wyniki badań wartości opałowej odpadów dla miasta Poznania oraz gmin powiatu
poznańskiego wskazują, że proces termicznego przetwarzania odpadów będzie przebiegał w sposób
autotermiczny z wytwarzaniem ciepła i elektryczności.
Wobec powyższego przyjmuje się, że wartość opałowa odpadów komunalnych, które będą mogły
zostać poddane termicznemu przetwarzaniu w kotle (ITPOK) będzie się wahać od 6 do 12 MJ/kg.
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6.

Technologia

6.1.

Technologia ITPOK

6.1.1. Wymagania ogólne
Przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych będzie polegało na ich spaleniu w kotle
parowym wyposażonym w ruszt mechaniczny, a następnie odzyskaniu wyprodukowanej energii
cieplnej i przekształceniu jej części w energię elektryczną. Część energii cieplnej zostanie
wprowadzona do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie służyła do ogrzewania pomieszczeń
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Miasto Poznań podjęło szereg działań i rozmów zmierzających do podpisania listów
intencyjnych/porozumień określających możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej
i elektroenergetycznej. Podjęto również działania związane z umożliwieniem sprzedaży
wyprodukowanego ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zakład będzie kompletnym samodzielnie działającym obiektem, spełniającym wszystkie wymagania
dotyczące BHP oraz ochrony środowiska.
Wymagana wydajność zakładu wynosi co najmniej 27,0 Mg/h przy wartości opałowej równej
8,4 MJ/kg. Zamawiający zaleca instalację dwóch linii termicznego przetwarzania odpadów tj.
2x13,5 Mg/h.
ITPOK powinien zostać zaprojektowany przy założeniu pracy ciągłej przez 24 h na dobę, 7 dni w
tygodniu z gwarantowaną dyspozycyjnością co najmniej 7 800 h/rok w okresie wymaganego czasu
życia dla nowej instalacji wynoszącego co najmniej 30 lat.

6.1.2. Gwarancja odbioru odpadów
Podstawowym zadaniem ITPOK będzie ciągłe przekształcanie termiczne wytworzonych na terenie
miasta Poznania odpadów komunalnych w ilości do 210 000 Mg rocznie. Odpady te odbierane będą
głównie w dni robocze w godzinach od 6 do 22 (łącznie ok. 250 dni w roku). Oznacza to, że średni
strumień odpadów dowożonych do instalacji w dni robocze wyniesie 840 Mg/dobę. Partner Prywatny
będzie musiał zagwarantować ciągły odbiór i zagospodarowanie tej ilości odpadów w każdym dniu
roboczym w ciągu roku, bez względu na pracę urządzeń w ITPOK (w tym stany awaryjne,
remontowe, serwisowe itp.). W przypadku przestoju instalacji z jakiegokolwiek powodu,
obowiązkiem Partnera Prywatnego będzie skierowanie dostarczonych odpadów:
►

do magazynu przejściowego (np. w formie balotów) i po uzyskaniu odpowiedniej wydajności
instalacji ITPOK skierowanie tego odpadu do termicznego przetwarzania w ITPOK,

►

do innej instalacji termicznego przekształcania odpadów,

►

zamawiający nie dopuszcza możliwości unieszkodliwiania tego odpadu poprzez składowanie
na składowisku.

Wydajność punktu przyjęcia odpadów powinna uwzględniać wahania w dostawach wynikające z
sezonowości wytwarzania odpadów oraz utrudnień komunikacyjnych. Instalacja powinna akceptować
wahania na poziomie +20% w stosunku do ilości średniej, tj. powinna osiągać wydajność
1 000 Mg/dobę.
Spełnienie powyższych wymagań leży po stronie Partnera Prywatnego i musi być spełnione
niezależnie od przyjętej liczby linii technologicznych.
Możliwy jest odbiór odpadów również w soboty jednak nie może to wpłynąć na średnią dobową
gwarancję odbioru odpadów w wysokości 1 000 Mg/dobę.
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6.1.3. Opis głównych obiektów i urządzeń
ITPOK będzie całkowicie nowym niezależnym obiektem, zdolnym do ciągłej autonomicznej pracy.
Instalacja będzie zawierała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej pracy przy zachowaniu
wysokich standardów bezpieczeństwa oraz dotrzymaniu norm ochrony środowiska.
Podstawowe obiekty funkcjonalne ITPOK to:
►

wagi samochodowe wraz z automatycznym systemem raportowania,

►

hala rozładunku odpadów przed fosą z systemem wentylacji ograniczającym odory,

►

fosa odpadów wraz z systemem suwnic i załadunku do kotła,

►

kocioł parowy z rusztem ruchomym wyposażony w systemy automatycznego czyszczenia
powierzchni ogrzewalnych,

►

turbozespół parowy upustowo-kondensacyjny wraz z kondensatorem,

►

stacja wymienników ciepła,

►

system chłodni wentylatorowych,

►

stacja uzdatniania wody kotłowej,

►

system oczyszczania spalin,

►

komin,

►

układy sterowania,

►

system monitoringu spalin,

►

instalacja oleju rozpałkowego wraz z palnikami,

►

instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, systemy
centralnego odkurzania,

►

instalacje odżużlania oraz odpylania i transportu żużla i popiołu oraz odpadów z procesu
oczyszczania spalin,

►

magazyny żużla i popiołu oraz odpadów z procesu oczyszczania spalin.
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6.1.4. Podstawowe parametry operacyjne i technologiczne
Tabela 17

Podstawowe parametry operacyjne i technologiczne ITPOK
Podstawowe parametry ITPOK

Nominalna wydajność
Minimalny czas pracy

Mg/h

27

H

7 800

Rodzaje termicznie przekształcanych odpadów
Zmieszane odpady komunalne
Nominalna wartość opałowa

Mg/rok

210 000

kJ/kg

8 400

Technologia
Palenisko

ruszt ruchomy zintegrowany z kotłem

Dopuszczalne odchylenia wartości
opałowej

MJ/kg

6-12

Maksymalna wydajność cieplna w
paliwie

MW

63

Minimalna wydajność cieplna w paliwie

MW

41 (65% wydajności maksymalnej)

Turbina

upustowo-kondensacyjna
Technologia oczyszczania spalin

Rodzaj oczyszczania

Metoda

Odczynnik

Odsiarczanie spalin

Półsucha

na bazie wapna lub/i wapna
hydratyzowanego

Odazotowanie spalin

SNCR

Mocznik / woda amoniakalna

Redukcja dioksyn, furanów i metali
ciężkich

Węgiel aktywny / koks aktywny
Parametry pary świeżej

Ciśnienie

MPa

wg Oferenta

Temperatura

°C

wg Oferenta

Strumień pary

Mg/h

wg Oferenta

Sprawność kotła

%

min. 82

Wyniki uproszczonych bilansów cieplnych dla trzech wariantów pracy instalacji przedstawiono w
tabeli poniżej.
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Tabela 18

Wyniki uproszczonych bilansów cieplnych dla trzech wariantów pracy instalacji

Kategoria

Jednostka

Model pracy
1

Model pracy
2

Model pracy
3

Strumień odpadów

Mg/rok

210 000

210 000

210 000

Średnia wartość opałowa

GJ/Mg

7,70

7,70

7,70

Sprawność kotła i paleniska

82

82

82

Moc kotłów

MW

%

47,22

47,22

47,22

Roczny czas pracy

h/rok

7 800

7 800

7 800

Moc cieplna skierowana do sieci cieplnej

MW

34,00

34,00

x

Moc elektryczna brutto

MW

13,8

9,20

14,42

Produkcja energii elektrycznej (brutto)

MWh

93 307

68 065

106 819

Zużycie na potrzeby własne

MWh

15 600

15 600

15 600

Produkcja ciepła

GJ

317 295

954 720

Sprawność średnioroczna

%

40,4

74,2

23,8

Efektywność energetyczna

%

0,69

0,98

0,54

► Model pracy 1 - produkcja ciepła w proporcji do zapotrzebowania na moc cieplną całego systemu cieplnego

Miasta (w proporcji do krzywej zapotrzebowania odbiorców)
► Model pracy 2 - produkcja ciepła ze stałą mocą wynikającą z maksymalnej wydajności cieplnej instalacji
► Model pracy 3 - praca turbiny w układzie czysto kondensacyjnym bez dostawy ciepła do miejskiej sieci

ciepłowniczej

W powyższej tabeli przyjęto rzeczywistą przewidywalną wartość opałową dla odpadów zmieszanych
7,7 MJ/kg. Wartość 8,4 MJ/kg w tabeli opisującej podstawowe parametry ITPOK służy do doboru
urządzeń i jest to przewidywana docelowa kaloryczność odpadów zmieszanych, która zostanie
osiągnięta poprzez zmianę zachowań konsumpcyjnych mieszkańców oraz wprowadzenie szerokiej
segregacji odpadów „u źródła”.
ITPOK powinien mieć możliwość pracy w pełnym zakresie pomiędzy modelami pracy nr 2 i 3.
W zależności od przyjętego trybu pracy instalacja osiąga wskaźniki efektywności energetycznej
(wyznaczone zgodnie z załącznikiem do dyrektywy odpadowej) na poziomie od 0,54 do 0,98. Dla
pracy w trybie czysto kondensacyjnym instalacja nie osiąga wymaganego wskaźnika efektywności
energetycznej na poziomie 0,65 jednak jest to tryb pracy, który powinien być wykorzystywany
sporadycznie – w wyjątkowych sytuacjach.
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Wykres 4

Diagram spalania ITPOK

Wymagane parametry emisyjne ITPOK
Wszystkie emitowane przez ITPOK substancje zanieczyszczające nie mogą przekroczyć standardów
emisyjnych narzuconych przez Dyrektywę 2000/76/WE, jak i kompatybilnego z tą dyrektywą
Rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Ponadto wymaga się, aby instalacja
spełniała zaostrzone wymagania dotyczące Redukcji emisji tlenków azotu o 50% w stosunku do
obecnie obowiązujących przepisów. Dopuszczalna średnia dobowa emisja tlenków azotu
3
w spalinach nie może przekroczyć 100 mg/Nm przy zawartości tlenu 11%.

6.1.5. Wymagania architektoniczne
ITPOK będzie usytuowana w pobliżu istniejącej elektrociepłowni EC Karolin. W planowanym
sąsiedztwie ITPOK nie znajdują się budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej, ITPOK
nie sąsiaduje również z terenami rekreacyjnymi.
Z powyższych względów charakter architektoniczny nowych obiektów powinien odpowiadać
wymaganiom typowej architektury przemysłowej, tj. budynki powinny być funkcjonalne oraz
ich konstrukcja i elewacje powinny umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości. Ponadto Miasto Poznań
wskaże wymagania kolorystyczne. Wysokość budynków nie powinna przekraczać budynków
sąsiednich (EC Karolin).
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6.1.6. Środki transportu
Odpady komunalne na teren ITPOK będą dowożone kilkoma rodzajami samochodów:
►

pojazdy bezpylne (z prasowaniem odpadów 1:4 oraz 1:6),

►

kontenerowce hakowe (samochód + przyczepa 2x30 m ),

►

kontenerowce hakowe (samochód 14m ),

►

naczepy z ruchomą podłogą (90 m ),

►

mniejsze samochody (np. frakcja resztkowa z IDOW).

3

3

3

6.2.

Technologia IDOW

Na teren instalacji przyjeżdżać będą odpady zgromadzone przez PGOP. Odpady wielkogabarytowe
(kod 20 03 07) będą przetwarzane w instalacji do demontażu, natomiast pozostałe odpady będą
magazynowane w magazynie małych ilości odpadów problemowych do momentu zgromadzenia
odpowiedniej ilości pozwalającej na przetransportowanie ich do miejsc unieszkodliwienia bądź
odzysku.
W pomieszczeniach demontażu odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony ręczny demontaż
dostarczanych odpadów wielkogabarytowych i rozdział zdemontowanych części według rodzajów
materiałów oraz ewentualne rozdrabnianie części odpadów. Pozostałe przywożone odpady będą
jedynie magazynowane. Odzyskane materiały będą sprzedawane w celu dalszej przeróbki a frakcja
resztkowa będzie kierowana do spalenia do ITPOK oraz na składowisko.

6.2.1. Opis głównych obiektów i urządzeń
Podstawowe obiekty instalacji:
►

hala demontażu odpadów wielkogabarytowych,

►

plac odbioru i magazynowania odpadów wielkogabarytowych i problemowych,

►

wewnętrzne drogi komunikacyjne.

Budynek (hala) demontażu będzie halą o konstrukcji lekkiej, o przybliżonych wymiarach:
2

►

30 m x 35 m (powierzchnia ok. 1 050 m ),

►

wysokości 3,5 m,

►

kubatura ok. 3 700 m .

3

Zadaszony plac odbioru i magazynowania odpadów wielkogabarytowych dowożonych z miasta
2
będzie miał wymiar ok. 35 m x 27 m (powierzchnia ok. 945 m ).

6.2.2. Podstawowe parametry operacyjne i technologiczne
Przepustowość instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych została określona na poziomie
10 000 Mg odpadów rocznie.
W czasie demontażu wykonywane będą następujące operacje technologiczne:
►

ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych, głównie mebli,

►

rozdział na frakcje według rodzajów materiałów (metali, różne rodzaje tworzyw sztucznych, szkła
itd.),

►

gromadzenie według rodzajów zdemontowanych surowców,

►

frakcjonowanie wyselekcjonowanych surowców wtórnych,
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►

dystrybucja wysortowanych surowców do odbiorców indywidualnych.

Punkt demontażu powinien być wyposażony w proste narzędzia pozwalające dokonać rozbiórki
dostarczonych odpadów wielkogabarytowych. Niezbędne minimum wyposażenia warsztatowego to:
►

przenośnik rolkowy,

►

przenośnik rolkowy łukowy,

►

kontener metalowy samowyładowczy,

►

stół warsztatowy - podest do demontażu, umożliwiający pracę w pozycji stojącej,

►

elektronarzędzia,

►

młotek, łom, kombinerki, zestawy wkrętaków itp.

Segment do magazynowania małych ilości odpadów problemowych wyposażony zostanie w zestaw
pojemników specjalistycznych, które będą ustawione wewnątrz podstawowego kontenera,
do czasowego przetrzymywania odpadów problemowych.
W skład wyposażenia magazynu małych ilości odpadów problemowych powinny wchodzić
następujące elementy:
►

kontenery specjalistyczne, przewoźne, dostosowane do czasowego gromadzenia i transportu
odpadów problemowych; wyposażone w system załadunku dostosowany do posiadanego
samochodu ciężarowego,

►

pojemniki na odpady płynne,

►

pojemniki na akumulatory,

►

kontenery na świetlówki,

►

uniwersalne kontenery z podgumowaną wanną,

►

beczki metalowe o pojemności 200 l,

►

pojemniki na materiały łatwopalne.
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7.

Wybrane informacje na temat struktury
formalno-prawnej Projektu

7.1.

Założenia i cele dialogu konkurencyjnego (zasady i sposób
prowadzenia negocjacji)

7.1.1. Uwagi wstępne
Projekt będzie realizowany na podstawie Ustawy o PPP, a wybór Partnera Prywatnego nastąpi
w trybie Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP. Wybór Partnera
Prywatnego nastąpi w ramach procedury dialogu konkurencyjnego.
Cechą charakterystyczną dialogu konkurencyjnego jest możliwość ustalania i negocjowania
warunków zamówienia z wybranymi w procesie kwalifikacji podmiotowej Oferentami, co sprawia, że
zawiera on w sobie elementy procedury ograniczonej (art. 47 i nast. PZP) oraz negocjacji
z ogłoszeniem (art. 54 i nast. PZP). To, co przede wszystkim odróżnia dialog od negocjacji to
możliwość wypracowania rozwiązania najodpowiedniejszego z punktu widzenia Zamawiającego,
poprzez prowadzenie rozmów z Oferentami i porównanie prezentowanych przez nich modeli
realizacji Przedsięwzięcia na etapie ich kształtowania. Oznacza to, że Miasto wszczynając
postępowanie nie jest zobowiązane do precyzyjnego określenia warunków zamówienia
(technicznych, ekonomicznych i/lub prawnych), bowiem ich ustalenie będzie przedmiotem dialogu.
Zgodnie z art. 60e ust. 1 PZP Miasto będzie prowadzić dialog do momentu, gdy jest w stanie
określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców to, które najbardziej
spełnia jego potrzeby.
Przekazane informacje mają na celu wskazanie podstawowych założeń realizacji Przedsięwzięcia
oraz wskazanie obszarów, które będą podlegały dalszym dyskusjom na etapie dialogu. Należy
podkreślić, że na tym etapie Miasto nie przesądza o konkretnych rozwiązaniach, ponieważ w takim
przypadku przyjęte z góry założenia nie podlegałyby dalszym ustaleniom i w konsekwencji nie
mogłyby ulec zmianie lub modyfikacji w trakcie procedury.

7.1.2. Podstawowe zasady prowadzenia dialogu
Jak w przypadku każdej procedury przewidzianej w PZP, również w przypadku dialogu
konkurencyjnego postępowanie będzie prowadzone przez Miasto w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców oraz jest i będzie oparte o zasadę
jawności.
Z uwagi na fakt prowadzenia dialogu, w trakcie którego Oferenci przedstawiają propozycje i
rozwiązania poszczególnych aspektów Przedsięwzięcia, które mają (lub mogą mieć) charakter
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami PZP prowadzony dialog
będzie mieć charakter poufny i żadna ze stron postępowania nie będzie mogła bez zgody drugiej
strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.
Dialog będzie prowadzony z każdym z Oferentów osobno na identycznych zasadach i na podstawie
jednej wspólnej dla wszystkich agendy. Nie oznacza to jednak, że Partnerzy Prywatni pozbawieni
zostaną możliwości zgłaszania dodatkowych kwestii wymagających dyskusji jak również innych
propozycji lub postulatów.
W celu usprawnienia procedury, etap indywidualnych rozmów poprzedzony będzie możliwością
przedstawienia przez Oferentów uwag i komentarzy (w formie pisemnej) do zgłoszonych tematów
oraz projektu Umowy PPP.
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7.1.3. Etapy procedury dialogu konkurencyjnego
W trakcie prowadzonego dialogu strony mogą poruszać wszystkie aspekty dotyczące zamówienia,
z zastrzeżeniem iż Miasto zapewni wszystkim Oferentom równe traktowanie. W szczególności,
Miasto nie będzie udzielać informacji w sposób dyskryminacyjny, który pozwalałby niektórym
Oferentom uzyskać przewagę konkurencyjną nad pozostałymi. Miasto nie będzie ujawniać innym
uczestnikom proponowanych rozwiązań, ani innych informacji poufnych udzielanych bez zgody
oferenta.
Dialog prowadzony będzie oddzielnie i indywidualnie z każdym z Oferentów w terminach i na
zasadach określonych w przesłanej agendzie. Jakkolwiek, od strony prawnej nie jest wykluczone, że
za zgodą wszystkich rozmowy mogą toczyć się wspólnie, to Miasto nie skorzysta z takiej możliwości
uznając, iż opcja taka nie wydaje się korzystna ani dla Oferentów ani dla Miasta. Dialog prowadzony
będzie do momentu, gdy Miasto przyjmie rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą zaspokoić jego
potrzeby, w tym optymalną dla Miasta strukturę prawną, finansową i techniczną Projektu.
Miasto może stopniowo ograniczać liczbę rozwiązań podlegających rozmowom. Ograniczeniom
podlegają więc same rozwiązanie, a nie Oferenci. Najczęściej każdy z Partnerów Prywatnych będzie
przedstawiał jedno rozwiązanie, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której będą oni prezentowali
rozwiązania alternatywne. W ostatecznym etapie, po zakończeniu dialogu Miasto przyjmie jedno,
wspólne dla wszystkich Partnerów Prywatnych rozwiązanie na bazie którego przygotuje i przekaże
im SIWZ.
Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł końca oraz poinformowaniu o tym fakcie jego uczestników, Miasto
zaprosi Oferentów do składania ofert, opierających się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach
przedstawionych i określonych podczas dialogu. Oferty te będą zawierać wszystkie elementy
wymagane i niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia.
Wraz ze złożeniem ofert ustaje możliwość jakichkolwiek negocjacji między Partnerem Prywatnych a
Miastem. Możliwe jest jedynie wyjaśnianie, precyzowanie i dopracowywanie złożonych ofert. Nie
może to pociągać za sobą zmiany podstawowych właściwości oferty ani zaproszenia do składania
ofert, co mogłoby zostać uznane za zakłócenie uczciwej konkurencji i mogłoby mieć charakter
dyskryminacyjny. Na żądanie Miasta Partner Prywatny wyłoniony jako ten, który złożył ofertę
najkorzystniejszą może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień dotyczących pewnych aspektów
oferty lub o potwierdzenie zobowiązań sformułowanych w ofercie, o ile działanie takie nie spowoduje
modyfikacji zasadniczych aspektów oferty lub zaproszenia do składania ofert i nie niesie ryzyka
zakłócenia uczciwej konkurencji.
Złożone oferty oceniane są na podstawie kryteriów udzielania zamówień określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu.

7.1.4. Dopuszczalny zakres zmian i modyfikacji
Zgodnie z art. 60e ust. 2 PZP, Miasto może dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem
dialogu przed zaproszeniem do składania ofert. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie
dialogu, w tym przede wszystkim dotyczących oczekiwań Oferentów oraz po ich skonfrontowaniu z
założeniami i celami publicznymi, Miasto dokona ostatecznego opisu warunków zamówienia. Należy
podkreślić, że Miasto jako zamawiający nie ma obowiązku ukształtowania tych warunków zgodnie z
przekazanymi przez Oferentów postulatami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poza warunkami
brzegowymi, również przyjęte na wstępie założenia pozostały niezmienione.
Na etapie dialogu wypracowane będzie rozwiązanie, które będzie stanowiło podstawę do stworzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której Oferenci będą składali wiążące
oferty. W odróżnieniu od procedury negocjacji z ogłoszeniem w dialogu konkurencyjnym nie
przewiduje się etapu rozmów pomiędzy zamawiającym a przedsiębiorcami. Oznacza to, że złożone
oferty nie podlegają już negocjacjom i stanowią podstawę wyboru Partnera Prywatnego.
Co prawda możliwe jest jeszcze doprecyzowanie i wyjaśnienie treści zawartych w ofertach w toku
ich badania i oceny, jednak nie może to prowadzić do istotnych zmian w treści ofert oraz zmian
wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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7.2.

Ramy prawne projektu, w tym zakładana struktura prawna Projektu

Miasto działając w ramach zadań własnych związanych z gospodarką odpadami zamierza powierzyć
Partnerowi Prywatnemu realizację Projektu. W tym celu Miasto zamierza zawrzeć wieloletnią Umowę
PPP, której przedmiotem będzie zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie i eksploatacja
Projektu, w tym świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami. Okres Umowy PPP zostanie
określony po etapie dialogu konkurencyjnego i wskazany w SIWZ.
Partner Prywatny zawierając Umowę PPP otrzyma tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie
zlokalizowane Przedsięwzięcie. Umowa PPP będzie podstawą zarówno dla realizacji inwestycji,
jak i późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej.
Miasto będzie właścicielem prawnym nieruchomości oraz Projektu, a Partner Prywatny będzie
właścicielem ekonomicznym, uprawnionym na podstawie Umowy PPP do eksploatacji Projektu.
Miasto nie przewiduje zawarcia z Partnerem Prywatnym spółki celowej w rozumieniu art. 14 Ustawy
o PPP.
Miasto, jako beneficjent środków unijnych przekaże pozyskaną dotację z funduszy strukturalnych na
rzecz Partnera Prywatnego jako „wkład własny” w Przedsięwzięcie w rozumieniu przepisów Ustawy
o PPP, z zastrzeżeniem, iż ostateczna wysokość dofinansowania będzie mogła zostać potwierdzona
przez Komisję Europejską dopiero po wyborze Partnera Prywatnego.

7.3.

Ogólne założenia mechanizmu wynagradzania Partnera Prywatnego

Podstawowym źródłem wynagrodzenia Partnera Prywatnego będą środki finansowe pochodzące z
budżetu Miasta, jednakże szczegółowe ustalenia w zakresie modelu wynagrodzenia (w tym
mechanizm podziału przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży ciepła czy usług na
rzecz podmiotów trzecich) będzie omówiony w trakcie dialogu konkurencyjnego. Podstawowym
celem Miasta w tym zakresie będzie ustalenie takich zasad wynagrodzenia, aby ostatecznie
wypracowana konstrukcja była przejrzysta, wiązała wysokość wynagrodzenia z jakością
świadczonych usług, a także prawidłowo zabezpieczała interes Miasta.
Na tym etapie prac Miasto zakłada, iż przewidywany mechanizm wynagradzania Partnera
Prywatnego będzie oparty na modelu opłaty za dostępność (avalibility payment). Partner Prywatny
będzie ponosić w całości ryzyko budowy i ryzyko dostępności Przedsięwzięcia - nie będzie natomiast
ponosił ryzyka związanego z zapewnieniem określonej ilości odpadów do instalacji (ryzyko popytu).
Obowiązek zapewnienia strumienia odpadów będzie ponosić Miasto. Warunkiem brzegowym
ukształtowania struktury prawnej przedsięwzięcia jest neutralność transakcji dla długu publicznego,
która będzie oceniana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, właściwymi rozporządzeniami
oraz decyzjami i wytycznymi EUROSTAT.
Podstawowym założeniem Miasta w zakresie zasad wynagrodzenia Partnera Prywatnego jest
opracowanie mechanizmu, w którym Partner Prywatny otrzyma całość przewidzianego w Umowie
PPP wynagrodzenia jedynie w przypadku prawidłowego wykonania usługi na zasadach określonych
umową. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone, gdy Partner Prywaty naruszy zobiektywizowane
wskaźniki przyjęte w Umowie PPP (np. nie będzie realizowany plan remontowy, odpady nie zostaną
przyjęte w określonym terminie lub nie będą utrzymane standardy środowiskowe). Miasto dostrzega
konieczność takiej konstrukcji wynagrodzenia Partnera Prywatnego, aby zabezpieczało ono interesy
Instytucji finansujących przedsięwzięcie, a więc umożliwiło Partnerowi Prywatnemu pozyskanie
finansowania zewnętrznego.
W trakcie negocjacji zostanie ustalony m.in. minimalny i maksymalny poziom ilości odpadów,
do których przyjęcia będzie zobowiązany Partner Prywatny w trakcie obowiązywania Umowy, a także
zostanie omówiony system kontroli.
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7.4.

Wpływ zmiany prawa na realizację Projektu

7.4.1. Informacje ogólne
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady gospodarki odpadami kluczowymi dla
realizacji Projektu są Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Ustawa o odpadach.
W dniu 13 maja 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz innych ustaw (dalej „Nowa Ustawa o utrzymaniu porządku” lub „Nowa Ustawa”). Nowa
Ustawa zmieniła także Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dalej „Nowa Ustawa
o odpadach”). Nowa Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. i przewiduje 18 miesięczny okres
przejściowy, aż do zupełnego wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Wobec faktu, iż realizacja Przedsięwzięcia odbywać się będzie w momencie zmiany kluczowych
z punktu widzenia Projektu przepisów należy rozważyć wpływ Nowej Ustawy na Projekt

7.4.2. Podstawowe założenia Nowej Ustawy
Zgodnie z przepisami Nowej Ustawy, system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się
na zasadzie powierzenia władztwa nad odpadami komunalnymi gminom oraz nałożeniu
na mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, która stanie się dochodem gminy. Gminy
przejmą od właścicieli nieruchomości ich dotychczasowe obowiązki w zakresie zagospodarowania
odpadów. Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, a w tym celu przeprowadzą przetargi na odbiór, bądź odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nowa Ustawa diametralnie zmieni zasady kierowania
strumieniem odpadów komunalnych. Na mocy ustawy zmieszane odpady komunalne oraz resztki
z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych trafiać będą do regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów, które w ten sposób będą mieć zapewniony stały strumień odpadów.
Gospodarka odpadami komunalnymi odbywać się będzie w ramach regionów gospodarki odpadami
komunalnymi, tj. określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszarach liczących
co najmniej 150 000 mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca
powyżej 500 000 mieszkańców. Zbieranie oraz przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania poza regionem gospodarki odpadami, na którym
zostały wytworzone, będzie zabronione (nowa definicja zasady bliskości).
Przetwarzanie odpadów komunalnych w ramach systemu określonego w Nowej Ustawie odbywać
się będzie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z Nową
Ustawą, regionalna instalacja do przetwarzania odpadów to zakład zagospodarowania odpadów
o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i zagospodarowania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub technologii oraz zapewniający między innymi termiczne lub
mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów.
O podziale województw na regiony gospodarki odpadami zadecyduje uchwała sejmiku województwa
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

7.4.3. Wpływ zmiany prawa na przyjęty model realizacji Projektu
W związku z zakładaną przez Miasto strukturą prawną Projektu, w której Partner Prywatny nie
będzie ponosił ryzyka związanego z dostawami odpadów, należy wskazać, iż wejście w życie Nowej
Ustawy nie zmieni w sposób istotny modelu realizacji Projektu, bowiem ryzyko zapewnienia
minimalnego strumienia odpadów do instalacji będzie spoczywać na Mieście. Na tym etapie przyjęto
założenie, że to Miasto będzie podmiotem odpowiedzialnym za organizację systemu gospodarki
odpadami na swoim terenie, w tym za organizację przetargów na odbiór, lub odbiór
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i zagospodarowanie odpadów16. W związku z tym, zgodnie z przepisami Nowej Ustawy
przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
regionu gospodarki odpadami zobowiązani będą do przekazywania odpadów komunalnych do
ITPOK.

7.4.4. Wpływ zmiany prawa na tryb wyboru Partnera Prywatnego
Wejście w życie Nowej Ustawy nie będzie miało wpływu na tryb wyboru Partnera Prywatnego, który
jak wskazywaliśmy jest dokonywany na podstawie Ustawy o PPP w trybie PZP (zgodnie z treścią art.
4 ust. 2 Ustawy o PPP), a więc jest zgodny z podstawowymi zasadami, które ustawodawca
przewidział dla powierzania zadania w zakresie budowy, utrzymywania lub eksploatacji dla
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3a Nowej Ustawy).
Ponadto wybrany tryb odpowiada podstawowemu założeniu transakcji, iż podstawowym źródłem
wynagrodzenia Partnera Prywatnego będą środki pochodzące z budżetu Miasta, co koresponduje
z odpowiedzialnością Miasta za organizację systemu gospodarki odpadami na swoim terenie (w tym
za organizację przetargów na odbiór odpadów).

16

Zgodnie z Nową Ustawą wojewódzkie plany gospodarki odpadami, które szczegółowo rozstrzygną kwestie kształtu regionu
gospodarki odpadami, zostaną sporządzone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Nowej Ustawy, tj. do 30 czerwca
2012 r. W związku z powyższym na tym etapie prac, na potrzeby Projektu, Miasto zakłada, iż Miasto oraz gminy wchodzące
w skład związku komunalnego pod nazwą: „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” będą tworzyć jeden region
gospodarki odpadami.

W tym dokumencie także zostanie potwierdzony status ITPOK, jako regionalnej instalacji odpadów. Według przyjętych
założeń, ITPOK spełnia wszelkie przesłanki dla uzyskania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami statusu instalacji
regionalnej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Nowej Ustawy w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania
dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się
zmiany w tej uchwale.
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8.

Wybrane informacje na temat finansowania
Projektu

8.1.

Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych

8.1.1. Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych
Łączne nakłady inwestycyjne netto na Projekt oszacowano na poziomie 783 mln PLN
(w cenach nominalnych), z czego:
►

775 mln PLN przewidziano na budowę i wyposażenie ITPOK (z projektowaniem oraz
przyłączem cieplnym i energetycznym),

►

ok. 8 mln PLN przewidziano na budowę i wyposażenie IDOW.

Wysokość nakładów inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne
w latach 2010-2016 przedstawiono poniżej.
Wykres 5

Harmonogram nakładów inwestycyjnych w latach 2010-2016 [mln PLN]
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Z kolei w poniższej tabeli przedstawiono harmonogram poniesionych i/lub planowanych do
poniesienia nakładów inwestycyjnych w podziale na poszczególne kategorie nakładów.
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Tabela 19

Nakłady inwestycyjne na Projekt w podziale na kategorie inwestycji [mln PLN]

Kategoria.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Planowanie

1,3

-

20,8

14,3

-

-

-

36,4

2. Nabycie ziemi

1,6

6,8

-

-

-

-

-

8,4

3. Koszty zarządzania

-

1,7

1,3

1,4

1,5

1,5

0,8

8,2

4. Budowa i montaż

-

-

36,0

226,4

369,8

49,8

-

682,0

Budynki i lokale

-

-

1,9

4,8

4,1

-

-

10,7

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

7,1

16,8

20,3

4,9

-

49,0

Kotły i osprzęt spalarni, turbozespół energetyczny

-

-

13,5

139,0

175,8

3,9

-

332,2

Specjalistyczne maszyny systemu oczyszczania spalin,
instalacja elektryczna, sterownia

-

-

10,2

52,7

130,7

21,0

-

214,6

Inne urządzenia techniczne

-

-

3,4

8,1

10,7

5,2

-

27,4

Środki transportu

-

-

-

-

1,8

-

-

1,8

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (waloryzacja żużla)

-

-

-

1,3

4,0

3,7

-

8,9

Urządzenia techniczne (waloryzacja żużla)

-

-

-

3,8

11,9

11,1

-

26,7

5. Nadzór inwestorski

-

-

5,7

8,8

9,3

9,7

5,0

38,5

6. Pomoc techniczna

-

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

0,3

5,4

7. Działania informujące i promujące

-

-

0,6

0,5

0,5

0,3

-

1,9

8. Edukacja ekologiczna

-

-

0,9

0,7

0,5

0,3

-

2,3

2,9

9,2

66,4

253,2

382,6

62,8

6,1

783,1

SUMA

SUMA
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8.2.

Dotacja UE

8.2.1. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” jest ujęty w Liście Projektów
Indywidualnych zgodnie z:
►

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy
projektów indywidualnych (M. P. z 2008 r. Nr 58 poz. 521),

►

Komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie listy
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 (M. P. z 2009 r. Nr 55 poz. 770),

►

Aktualizacją Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko z lutego 2011 r.

Projekt poznański uznany jest za projekt duży (całkowity koszt przekraczający 50 mln EUR).
W przypadku dużych projektów decyzje o dofinansowaniu wydawane są przez Komisję
Europejską.
Ponadto Projekt jest realizowany w trybie indywidualnym. Tryb indywidualny ma zastosowanie
do projektów o strategicznym znaczeniu dla programu, wskazywanych przez Instytucję
Zarządzającą. Umieszczenie projektu w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów
kluczowych jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem
środków finansowych w ramach budżetu programu na jego realizację.
Zgodnie z zaktualizowaną Listą Projektów Indywidualnych orientacyjny koszt całkowity
Projektu wynosi 1 071,23 mln PLN, natomiast szacunkowa kwota dofinansowania z UE:
352,00 mln PLN.

8.2.2. Środki UE a Partnerstwo Publiczno-Prywatne
W przypadku projektów PPP ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE oba procesy
(aplikowanie o środki UE i wybór partnera prywatnego) przebiegają równolegle.
Poniżej zaprezentowano przykładową ścieżkę postępowania w zakresie ubiegania się
o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Na poniższym schemacie oznaczono również obecny etap realizacji
Projektu.
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Schemat 1 Przykładowa
ścieżka
postępowania
w
zakresie
ubiegania
się
o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego
Analizy wstępne / przygotowanie dokumentacji /
Studium Wykonalności

Postępowanie mające na celu
wybór partnera prywatnego

Wnioskowanie o środki UE w
ramach POIiŚ

Wniosek o dofinansowanie

Ogłoszenie postępowania

Obecny etap prac
projektowych – ocena
wniosku o dof inansowanie,
uwzględnienie uwag Grupy
Roboczej oraz ekspertów
JASPERS

Składanie wniosków przez
of erentów

Negocjacje

Wybór partnera prywatnego

Ocena wniosku

Warunkowa umowa o
dofinansowanie

Obecny etap prac
projektowych – ocena
wniosków złożonych na
etapie prekwalifikacji

Aktualizacja wniosku o
dofinansowanie

Przekazanie wniosku do Komisji
Europejskiej

Ocena wniosku przez Komisję
Europejską

Decyzja Komisji Europejskiej

Źródło: Opracowanie na podstawie Zaleceń IZ

Składając wniosek o dofinansowanie beneficjent musi wykazać, że jego inwestycja spełnia
założenia priorytetu POIiŚ i konkretnego działania, na które się powołuje w aplikacji.
W projektach realizowanych w ramach PPP kryteria oceny projektów ubiegających się
o dofinansowanie uznaje się za warunkowo spełnione na podstawie przedłożonego studium
wykonalności projektu. Kryteria te są ponownie weryfikowane po wyborze partnera
prywatnego zgodnie z klauzulą warunkową w umowie o dofinansowanie.
Decyzja KE ma wymiar ramowy (określa ogólne, progowe warunki realizacji projektu)
i obligatoryjny w stosunku do umowy o dofinansowanie. W sytuacji potrzeby modyfikacji tej
decyzji niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian również w umowie o dofinansowanie.
Istotną kwestią jest ustalenie zasad i terminu wykorzystania dotacji unijnej na inwestycję.
Możliwe jest przekazywanie odpowiednich środków w trakcie fazy budowy np. na zasadzie
refundacji na podstawie okresowo składanych wniosków o płatność, w których odpowiednio
byłby wykazywany wkład własny (w odpowiednich proporcjach pochodzący od partnera
prywatnego i beneficjenta). Kwestia ta powinna być przedmiotem szczegółowych dyskusji
m.in. w trakcie negocjacji umowy o dofinansowanie i umowy PPP.
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8.2.3. Kalkulacja wysokości dotacji
Zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006 w przypadku projektów generujących dochód,
które nie są objęte zasadami pomocy publicznej, wysokość wydatków kwalifikowalnych
odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość dochodów
generowanych w trakcie funkcjonowania projektu).
Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla takich projektów określone
są w Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych
przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.
Obliczanie wielkości wsparcia UE dla Projektu powinno być zatem przeprowadzone poprzez:
►

określenie wskaźnika luki finansowej,

►

określenie na podstawie tego wskaźnika maksymalnej dotacji z Funduszu Spójności.

8.2.4. Analiza luki finansowej
Poniżej przedstawiono metodologię luki finansowej wykorzystywaną przy kalkulacji wysokości
dofinansowania Projektu.
Krok I - Określenie wskaźnika luki finansowej (R)
R = Max EE / DIC
gdzie:
Max EE – maksymalny wydatek kwalifikowany = DIC - DNR,
DIC – zdyskontowany koszt inwestycyjny,
DNR – zdyskontowane przychody netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane
koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna
Krok II - Określenie „kwoty decyzji” (DA) dla osi priorytetowej
DA = EC * R
gdzie:
EC – koszt kwalifikowalny
Krok III - Określenie (maksymalnej) dotacji UE:
Dotacja UE = DA * Max CRpa
gdzie:
Max CRpa - maksymalna stopa współfinansowania określona dla osi priorytetowej
w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny.
Maksymalna dotacja z Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 POIiŚ stanowi 85%
(maksymalna stopa współfinansowania określona przez Komisję Europejską) obliczonego
wskaźnika luki finansowej (R).

8.2.5. Kwalifikowalność kosztów Projektu
Poziom kosztów kwalifikowalnych, tzn. kosztów które mogą podlegać dofinansowaniu
ze środków UE, oszacowano stosując się do wytycznych: „Narodowe Strategiczne Ramy
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Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”17
opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Do wydatków kwalifikowalnych zaliczono m.in. niezbędne wydatki poniesione na sporządzenie
koniecznych dokumentów związanych z przygotowaniem Projektu. Ponadto jako wydatki
kwalifikowalne wskazano pełne koszty budowy oraz wydatki związane z realizacją kontraktów
usługowych, a także wydatki związane z częścią podatku VAT poniesionego przez Miasto
Poznań na kontrakty usługowe.
Do wydatków niekwalifikowanych zaliczono m.in. koszt wypełniania formularza wniosku
o dofinansowanie, koszt budowy przyłączy cieplnych i elektroenergetycznych do instalacji
ITPOK, część kosztów podatku VAT.
Wysokość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych przedstawiono na wykresie
poniżej.
Wykres 6

Wydatki kwalifikowalne / niekwalifikowalne na Projekt [tys. PLN]

450
400

10,5

350
300
250
200

372,1
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253,2
100
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0,02
0
2010

2,9

9,2

66,4

2011

2012

Nakłady kwalif ikowalne

2013

2014

62,8

6,1

2015

2016

Nakłady niekwalif ikowalne

Wydatki kwalifikowalne mogą być ponoszone nie tylko przez Beneficjenta, ale także przez inny
podmiot upoważniony i wskazany w umowie o dofinansowanie tj. Partnera Prywantego.

8.3.

Wstępna struktura finansowania nakładów inwestycyjnych

8.3.1. Wstępna, hipotetyczna struktura finansowania nakładów inwestycyjnych
Łączne nakłady inwestycyjne netto na Projekt oszacowano na poziomie 783 mln PLN.
Założono wstępnie, że Projekt będzie finansowany z następujących źródeł:
►

dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007–2013 w maksymalnej kwocie 352,0 mln PLN,

►

środków własnych Partnera Prywatnego (oraz ewentualnego finansowania dłużnego
pozyskanego przez Partnera Prywatnego),

►

środków własnych Miasta Poznań.

17

Warszawa, 3 września 2009 r.
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Założono, że zarówno wydatki kwalifikowalne Miasta, jak również Partnera Prywatnego będą
refundowane z dotacji UE.
Partner Prywatny sfinansuje ze środków własnych lub pozyskanego finansowania dłużnego
zarówno część niekwalifikowalną swoich wydatków, jak również część kwalifikowalną, która
nie będzie mogła zostać zrefundowana z dotacji UE ze względu na ograniczoną kwotę dotacji.
Zamiarem Miasta jest kontynuacja realizacji Przedsięwzięcia w trybie PPP nawet w przypadku
zmniejszenia lub nieprzyznania dotacji ze środków w ramach POIiŚ. W takim przypadku
Miasto oczekuje, iż Partner Prywatny zapewni finansowanie Przedsięwzięcia w niezbędnym
zakresie.
Założeniem Miasta jest realizacja Przedsięwzięcia w sposób, który w możliwie ograniczonym
stopniu będzie miał wpływ na poziom wskaźników zadłużenia Miasta.

8.3.2. Nakłady finansowane przez Miasto Poznań
Założono, że część nakładów
w szczególności nakłady na:

inwestycyjnych

poniesie

Miasto

Poznań.

Będą

to

►

planowanie (koszty związane z opracowaniem dokumentacji: studium wykonalności,
koncepcji programowo-przestrzennych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosku
aplikacyjnego, dokumentacji przetargowej, umowy z wykonawcą oraz dokumentacji
przetargowej dla kontraktów usługowych),

►

nabycie gruntów pod inwestycję,

►

koszty zarządzania (koszty zarządzania Projektu przez JRP),

►

koszty usługi pełnomocnika Beneficjenta ds. nadzoru nad robotami prowadzonymi przez
Partnera prywatnego,

►

pomoc techniczną (koszty doradztwa prawnego,
oraz ewentualnych szkoleń pracowników JRP),

►

działania informujące i promujące (w Projekcie będą prowadzone działania promocyjne,
zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ, MRR, lipiec 2009 r.),

►

koszty edukacji ekologicznej (intensywna akcja edukacyjna prowadzona w okresie realizacji
Projektu w latach 2011-2014).

technicznego

i

finansowego

8.3.3. Pożyczka z NFOŚiGW
Istnieje możliwość sfinansowania potrzeb pożyczkowych Partnera Prywatnego w formie
preferencyjnej pożyczki NFOŚiGW, która będzie dostępna w przypadku otrzymania dotacji
z UE.
Pożyczka udzielona byłaby w ramach programu "Współfinansowanie II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi". Program jest wdrażany w latach 2010-2015, alokację środków
przewidziano do 31.12.2012 r., natomiast wydatkowanie środków w latach 2011-2015.
NFOŚiGW zadeklarował gotowość sfinansowania potrzeb pożyczkowych Projektu
na prawdopodobnie korzystniejszych warunkach niż pozyskanie finansowania z banków
komercyjnych. Poniżej przedstawiono kluczowe warunki udzielenia pożyczki18:
►

18

Oprocentowanie: Oprocentowanie pożyczki NFOŚiGW w skali roku wynosiłoby 3,5% (wg
stanu na dzień sporządzenia nieniejszego Memorandum),

http://beta.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi/wspolfinansowanie-ii-osi-prorytetowej-poiis--gospodarka-odpadam/
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►

Okres karencji: Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapiałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa
niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

►

Okres finansowania: Pożyczka może być udzielona na okres odniesienia wskazany we
wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ, jednak nie dłuższy niż 25 lat od daty
pierwszej wypłaty transzy pożyczki,

►

Warunek przyznania pożyczki: Warunkiem przyznania pożyczki jest podpisanie umowy
o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ,

►

Maksymalna wartość pożyczki: Maksymalna wartość pożyczki jest równa różnicy między
wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu
Spójności. W obecnym planie finansowym programu zarezerwowano kwotę 641,5 mln PLN
dla sfinansowania realizacji Projektu.
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