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Geotermia – energia z wnętrza Ziemi
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem
Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach
wypełniających pory i szczeliny skalne. Głębokość
zalegania złóż wód termalnych jest zróżnicowana,
najczęściej zawiera się jednak w granicach od 1000
do 4500 metrów i więcej. Energia ta uzyskiwana jest
poprzez samoczynny wypływ na powierzchnię lub
odwierty do wód podziemnych o wysokiej temperaturze.

W sposób umowny energię geotermalną można
podzielić na dwa rodzaje:
► wysokotemperaturową
(geotermia wysokiej entalpii – GWE),
► niskotemperaturową
(geotermia niskiej entalpii – GNE).
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Energia wysokotemperaturowa umożliwia bezpośrednie
wykorzystanie ciepła Ziemi, którego nośnikiem są
substancje wypełniające puste przestrzenie skalne
(woda, para, gaz i ich mieszaniny) o względnie
wysokiej temperaturze. Jej zasoby wykorzystuje
się przede wszystkim w systemach grzewczych.
Optymalnym sposobem wykorzystania ciepła wysokiej
entalpii jest system kaskadowy, który polega na tym, że
kolejne punkty odbioru ciepła charakteryzują się coraz
mniejszymi wymaganiami temperaturowymi.
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europejskie stosują ją na różną skalę i do różnych
celów. Energię z wnętrza Ziemi wykorzystuje się
do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także
w
przemyśle
chemicznym,
suszarnictwie,
przetwórstwie, hodowli ryb, basenach kąpielowych.
Znajduje także zastosowanie w ogrzewaniu budynków
przy pomocy pomp ciepła.

Geotermia niskiej entalpii nie daje możliwości
bezpośredniego wykorzystania ciepła Ziemi. Wymaga
stosowania urządzeń wspomagających, zwanych
potocznie geotermalnymi pompami ciepła. Urządzenia
te pozwalają na podniesienie energii na wyższy poziom
termodynamiczny.

Pierwsza siłownia wykorzystująca energię geotermalną
do produkcji energii elektrycznej została wybudowana
we Włoszech w 1904 roku. Obecnie światowym
potentatem w produkcji energii elektrycznej w oparciu
o geotermalne zasoby energetyczne są Stany
Zjednoczone. W wielu innych krajach m.in. Filipinach,
Włoszech, Meksyku, Japonii, Nowej Zelandii czy
Islandii także wykorzystuje się energię geotermalną
do produkcji energii elektrycznej.

Z zasobów energii geotermalnej korzysta obecnie
prawie 80 krajów, z czego ponad 30 w Europie. Kraje

Podstawowe dziedziny, w których stosowana jest
energia geotermalna przedstawia poniższy schemat.

Diagram ilustrujący praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych w zależności od temperatury (wg. LIndala, 1973),
Źródło: Przemysław W. Czyżewski, Racibórz 2009, Nowa energia
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Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce
Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują
dokumenty i akty normatywne UE. Ustalają one cele
ogólne i szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania
ustalonych wskaźników udziału energii ze źródeł
odnawialnych w ogólnym zużyciu tej energii.

Wykorzystanie energii geotermalnej w rolnictwie.
Szklarnie w Hallormsstađur, Islandia.
Źródło: Firma Verkis hf.

Jak każde źródło energii, także energia geotermalna
posiada swoje wady. Barierą w rozpowszechnieniu
instalacji geotermalnych, wykorzystujących zasoby
głębokich poziomów wodonośnych są wysokie koszty
inwestycji, a także ryzyko niepowodzenia, jakie wciąż
towarzyszy pracom poszukiwawczym. Istnieje również
niebezpieczeństwo, że podczas jej wytwarzania
wydostaną się z głębi ziemi szkodliwe gazy i minerały.

W Polsce założenia do rozwoju energetyki odnawialnej
zostały określone w dokumencie rządowym
zatytułowanym
„Strategia
rozwoju
energetyki
odnawialnej” (przyjętym przez Sejm w dniu 23 sierpnia
2001 r.) a także w dokumentach: „Polityka energetyczna
Polski do roku 2030” (przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 r.) i w „Programie dla
elektroenergetyki” (przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 28 marca 2006 r.). Celem strategicznym polityki
państwa jest zwiększanie wykorzystania zasobów
energii odnawialnej, tak aby udział tej energii w finalnym
zużyciu energii brutto osiągnął w 2020 roku 15%.
W 2010 roku największą pozycję bilansu energii
odnawialnej stanowiła energia biomasy stałej, której
udział w pozyskaniu wszystkich nośników energii
odnawialnej wyniósł 85,36%. Kolejnymi pod względem
udziału w OZE, były:
► Biopaliwe ciekłe 		
► Woda 			
► Wiatr 			
► Biogazy 			
► Pompy ciepła 		
► Energia geotermalna
► Odpady komunalne 		
► Promieniowanie słoneczne

–
–
–
–
–
–
–
–

6,65%
3,65%
2,08%
1,67%
0,31%
0,20%
0,04%
0,03%

Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2010 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r.
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Polska ma niewielkie tradycje w zakresie korzystania
z wód termalnych, albowiem na jej terytorium (poza
Sudetami) nie istniały samoczynne wypływy tych wód.
Posiada jednak stosunkowo duże zasoby energii
geotermalnej. Regiony o optymalnych warunkach
geotermalnych w znacznym stopniu pokrywają się
z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji
miejskich
i
wiejskich
oraz
terenami
silnie
uprzemysłowionymi, a także intensywnie uprawianymi
rolniczo. Na terenach zasobnych w energię wód
geotermalnych położone są m. in. takie miasta jak:
Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń, Płock.
Jednak nie we wszystkich regionach wydobycie tej
energii jest opłacalne. Aby wydobycie energii było
uzasadnione ekonomicznie musi być spełnionych
kilka warunków. Wody termalne muszą mieć możliwie
wysoką temperaturę, niską mineralizację (duża
powoduję korozję i zanieczyszczenie instalacji)
i powinny zalegać na niewielkiej głębokości.
Według danych GUS, energia geotermalna w Polsce
wykorzystywana jest głównie do zaspokajania
zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwach
domowych. Tylko nieznaczna jej część znajduję
zastosowanie w handlu i usługach.
W Polsce najkorzystniejsze warunki eksploatacji wód
termalnych do celów grzewczych istnieją w obrębie
niecki podhalańskiej. Wydobycie energii jest opłacalne
ze względu na sprzyjającą sytuację geologiczną,
wysoką temperaturę na wypływie (sięgająca 90oC),
niską mineralizację (do 3 g/dm3), wysoką wydajność
(nawet do 550 m3/h z pojedynczego ujęcia), a także
dobrą odnawialność złoża i łatwą dostępność terenu.
Natomiast na Niżu Polskim warunki eksploatacji
są mniej sprzyjające. Wody termalne w tamtym
regionie są typu chlorkowo – sodowego, o mineralizacji
od poniżej 1 do ponad 100 g/dm3, z zawartością jodu,
bromu i kwasu metaborowego. Ich wydajność dochodzi
do 65 m3/h, a temperatura do 67oC.
Obecnie w Polsce działa kilka czynnych obiektów
przetwarzających energię geotermalną. Są to
ciepłownie w systemach biwalentnych, w których
poza sezonem grzewczym ciepło użytkowe pochodzi
wyłącznie ze źródła geotermalnego, natomiast w okresie
szczytu zapotrzebowania na energię uruchamiane jest
dodatkowo wspierające źródło konwencjonalne (zwykle
są to kotły gazowe). Ciepłownie geotermalne różnią się
między sobą stosowanymi rozwiązaniami technicznymi.
Powodem tych różnic są odmienne parametry wód
geotermalnych, wielkości pozyskiwanych mocy
cieplnych oraz wielkości i rodzaju odbiorców ciepła.
W
Polsce
wybudowano
dziewięć
ciepłowni
geotermalnych – w Stargardzie Szczecińskim,

Pyrzycach, Czarnkowie, Uniejowie, Mszczonowie,
Lasku, Słomnikach, Kilkuszowej oraz Bańskiej Niżnej.
Kolejny zakład geotermalny jest budowany w Toruniu.

Stargard Szczeciński
Pyrzyce
Czarnków

Toruń (w budowie)
Uniejów

Mszczonów

Lasek

Słomniki
Klikuszowa
Bańska Niżna

Zakłady geotermalne w Polsce (funkcjonujące i nieczynne)
Źródło: www.pga.org.pl

Budowa ciepłowni geotermalnych jest opłacalna
w miejscowościach o dużej liczbie mieszkańców
i rozbudowanym przemyśle. Zazwyczaj w pobliżu
ciepłowni powstają także dodatkowe obiekty, które
wykorzystują ciepło wód geotermalnych. W Uniejowie
i Mszczonowie wybudowane zostały kąpieliska
termalne, dodatkowo w Uniejowie z energii z ziemi
korzysta ośrodek balneologiczny typu „SPA”. Także
najpopularniejsze uzdrowiska - Ciechocinek, Cieplice
Śląskie, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Iwonicz Zdrój,
Ustroń i Konstancin - korzystają z wód termalnych
wydobywanych z naturalnych źródeł oraz odwiertów.
Warto zauważyć, że w ostatnich latach w naszym kraju
nastąpił gwałtowny rozwój aquaparków i basenów
termalnych. Tylko na terenie Podhala do użytku
oddano Aquapark w Zakopanem, Termy Podhalańskie
na granicy Szaflar i Białego Dunajca oraz Termę
Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej, a także baseny
termalne na Polanie Szymaszkowej w Zakopanem.
W ostatnim czasie na Podhalu wybudowano także
Termę Bania w Białce Tatrzańskiej. W wyniku realizacji
tego projektu wdrożona została prośrodowiskowa
technologia eksploatacji wód geotermalnych, które
wykorzystywane są nie tylko do świadczenia usług
turystyczno-rekreacyjnych, lecz także do ogrzania
całego obiektu parku wodnego. Przy budowie tej
inwestycji, po raz pierwszy na świecie w procesie
eksploatacji wód geotermalnych zastosowano rury
preizolowane GRE (rury epoksydowane wzmacniane
włóknem szklanym), które minimalizują korozyjność
rurociągu, która stanowi główny problem przy przesyle
wody o temperaturze powyżej 70°C.
Baseny termalne stanowią obecnie atrakcję turystyczną
i są sposobem na spędzanie wolnego czasu zarówno
dla mieszkańców regionów w których powstają jak
i dla turystów. Wiele miast wykorzystuje baseny
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termalne w celu promocji regionu. Dzięki eksploatacji
wód termalnych i budowie kąpielisk powstają na tych
obszarach także nowe miejsca pracy.

pozyskania w geoenergetyce w warunkach polskich.
Może więc warto z niego skorzystać?

W Polsce w ostatnim czasie podjęte zostały działania
mające na celu doprowadzenie do rozpoczęcia prac
nad budową instalacji umożliwiającej pozyskiwanie
z energii geotermalnej nie tylko ciepła, ale również
energii elektrycznej.

Źródło:

Najbliższe lata pokażą, czy energia geotermalna stanie
się powszechnie wykorzystywaną alternatywą dla
stosowanych obecnie źródeł energii. Optymistyczne
szacunki wskazują na duży potencjał mocy możliwej do

• Przemysław W. Czyżewski, Racibórz 2009, Nowa energia
• Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, Energia ze źródeł
odnawialnych w 2010 r.
• Janusz Kapuściński, Andrzej Rodzoch, Warszawa 2010,
Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie
• Państwowy Instytut Geologiczny; www.pgi.gov.pl
• Polska Geotermalna Asocjacja; www.pga.org.pl
• Terma Bania w Białce Tatrzańskiej; www.termabania.pl
• Portal poświęcony źródłom odnawialnym; www.zrodlaodnawialne.pl

Terma Bania w Białce Tatrzańskiej
Źródło: www.termabania.pl

Czy wiesz, że...
► W 1872 roku na terenie Stanów Zjednoczonych utworzono pierwszy park narodowy na świecie. Park Yellowstone
został powołany w celu ochrony, zachowania i właściwego udostępnienia turystycznego obszaru gejzerów, gorących
źródeł oraz innych zjawisk geotermalnych.
► Energia geotermalna w największym stopniu wykorzystywana jest w Islandii, gdzie służy do ogrzewania
prawie 87 % budynków i aż 99% gospodarstw domowych zaopatrywanych jest w gorącą wodę termalną.
► Pierwszy zakład geotermalny w Polsce wybudował Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
w roku 1993, na Podhalu.
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Fundusze UE na gospodarkę odpadami
w województwie warmińsko-mazurskim
Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się
coraz poważniejszym problemem nie tylko
w skali krajowej, ale także i światowej. Głównymi
przyczynami tego stanu są m.in rosnąca liczba
ludności, zwiększająca się produkcja dóbr
konsumpcyjnych i postęp technologiczny.
W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania
gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju
technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych
związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym
wykorzystaniem. Niezwykle istotnym problemem
w Polsce jest zapewnienie, wynikających ze zobowiązań
unijnych odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, poprzez tworzenie sieci instalacji
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Unia Europejska wspiera inicjatywy mające na celu
rozwiązanie problemów odpadowych nie tylko w skali
kraju, ale także regionu.
W ostatnim czasie województwo warmińsko-mazurskie
pozyskało z UE środki na inwestycje związane

z gospodarką odpadami. O tych działaniach opowiada
Pani Hanna Teodorowicz, członek Grupy Roboczej
ds. Gospodarki Odpadami funkcjonującej w ramach
Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.
► Redakcja: WFOŚiGW w Olsztynie od początku
swojej działalności wspiera projekty z zakresu
gospodarki odpadami. Jak to się stało, że aż tyle
środków udało się pozyskać w Państwa województwie?
► Hanna Teodorowicz: Projekty odpadowe zawsze
stanowiły część listy priorytetowej Funduszu. Fundusz
z chwilą uzyskania funkcji Instytucji Pośredniczącej
dla osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instytucji
Wdrażającej dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
przystąpił do działań mających na celu stworzenie
kompatybilnego systemu gospodarki odpadami na
terenie całego województwa. Wspólnie z samorządami
oraz związkami gmin i przedsiębiorstwami działającymi
na rynku odpadowym konstruowano kolejne projekty
i wnioski do obu programów operacyjnych. Ciężka

█ - gminy zaangażowane w realizację projektów w ramach POIiŚ
█ - gminy zaangażowane w realizację projektów w ramach RPO WiM
█ - gminy, które nie włączyły się w realizację projektów z udziałem środków UE

Lokalizacja wybranych projektów w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie.
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku
Fot. Grzegorz Siemieniuk, Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

praca zaowocowała 4 projektami w ramach POIiŚ oraz
7 projektami w ramach RPO WiM.
► R: Jakie projekty otrzymały dofinansowanie
w ramach POiŚ, a jakie w ramach RPO WiM?
► HT: W ramach POIiŚ dofinansowanie otrzymały:
•
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu
na realizację projektu pn. Racjonalizacja gospodarki
odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk
odpadów w Elblągu;
•
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami
„Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Ełku na realizację projektu
pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów
w Siedliskach k/Ełku;
•
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Olsztynie na realizację projektu pn. System
zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie.
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów;
•
Związek
Gmin
Regionu
OstródzkoIławskiego „Czyste Środowisko” na realizację projektu
pn. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko –
Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II.
W ramach RPO WiM dofinansowanie otrzymały:
•
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka
Odpadami w Giżycku na realizację projektu
pn. Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona
Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie
kompleksowego systemu gospodarki odpadami;
•
Związek
Gmin
„Działdowszczyzna”
na realizację projektu pn. Stacja przeładunkowa odpadów
wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej;
•
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie” na realizację projektu
pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami
komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie
gmin Braniewo i Pasłęk;

•
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie” na realizację projektu
pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami
komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin
Braniewo i Pasłęk- Etap II - budowa kwatery balastu
oraz budowa punktu dobrowolnego gromadzenia
odpadów na składowisku w Braniewie;
•
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Morąg na realizację projektu pn. Rekultywacja
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w m. Zboże;
•
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
w Bartoszycach na realizację projektu pn. Rekultywacja
kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości
Wysieka;
•
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka
Odpadami na realizację projektu pn. Rekultywacja
składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku
Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.
► R: Projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem
odpadów w Siedliskach k/Ełku” został zrealizowany
jako pierwszy w ramach POiŚ. Co udało się zrobić
w ramach tego działania?
► HT: Warto podkreślić, że budowę zakładu oparto
na systemie technologii mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych polegającego na
segregacji mechanicznej i manualnej w hali sortowni
oraz intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów
biodegradowalnych. Jego moc przerobowa wynosi
36 tys. Mg/rok.
W zakładzie wybudowano segment przyjmowania
i ewidencji odpadów, segment obróbki mechanicznej
i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych
i zbieranych selektywnie, a także segment stabilizacji
tlenowej
frakcji
odpadów
biodegradowalnych
wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych
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oraz odpadów zielonych
zbieranych selektywnie.

i

biodegradowalnych
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► R: Na jakim etapie jest obecnie realizacja projektu
„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnym
i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”?
► HT: Podczas realizacji przedsięwzięcia jego
wykonawca ogłosił upadłość. Obecnie trwają prace
związane z aneksowaniem umowy w zakresie
zmiany terminu zakończenia inwestycji oraz zakresu
projektu (uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska
na rozszerzenie zakresu projektu w ramach uzyskanych
oszczędności).

Linia technologiczna w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
w Siedliskach k/Ełku.
Fot. Grzegorz Siemieniuk
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ramach projektu zrealizowano również instalację
intensywnej stabilizacji tlenowej frakcji biodegradowalnej
wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych
i odpadów „zielonych” zbieranych selektywnie,
plac dojrzewania i waloryzacji kompostu, segment
demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, segment kruszenia
i magazynowania odpadów budowlanych, segment
magazynowania odpadów niebezpiecznych, zaplecze
techniczne, zaplecze administracyjno socjalne.

Projekt w sposób kompleksowy porządkuje,
unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki
odpadami na obszarze miasta Elbląga oraz w pięciu
gminach powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo
Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko. Zakład
Utylizacji Odpadów w ramach przedsięwzięcia
zostanie poddany rozbudowie i unowocześnieniu
oraz wyposażeniu w maszyny i urządzenia służące
do gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania,
odzysku. Przedsięwzięcie zakłada również ochronę
powierzchni ziemi poprzez rekultywację byłego
składowiska odpadów komunalnych w Gronowie
Górnym. Moc przerobowa instalacji osiągnie
65 tys. Mg/rok.

Ponadto wykonano kwaterę składowiska o powierzchni
5,1 ha wraz z segmentem podczyszczania ścieków
i ścieków technologicznych, zbiornikiem odcieków.
Wybudowano także trzy stacje przeładunkowe oraz
punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów.
► R: Który projekt w ramach RPO WiM udało się
zrealizować jako pierwszy i czego on dotyczył?
► HT: Pierwszym projektem w ramach RPO WiM, który
został zrealizowany i rozliczony finansowo był projekt
pn. Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią
w Działdowie przy ul. Przemysłowej zrealizowany
przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.
Jego moc przerobowa wynosi 17,5 tys. Mg/rok.
W ramach projektu na obszarze 3,3 ha zostały
wybudowane: sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki,
hala
demontażu
sprzętu
wielkogabarytowego
i elektronicznego, magazyn do tymczasowego
gromadzenia azbestu, hale i wiaty do gromadzenia
surowców wtórnych, warsztat i garaże do obsługi
zakładu, waga elektroniczna oraz parkingi i place
manewrowe. Wykonano także ogrodzenie obiektu oraz
urządzono zieloną strefę izolacyjną.

Kompostownia w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu
Fot. Grzegorz Siemieniuk
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

► R: Największą inwestycją zarówno pod względem
ilości mieszkańców jak i rejonu obsługi jest projekt
„System zagospodarowania odpadów komunalnych
w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów”. Jakie działania przewidziano w ramach tej
inwestycji?
► HT: Projekt jest realizowany przez Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Swoim
zasięgiem obejmuje aż 37 gmin, w tym miasto Olsztyn.
Moc przerobowa instalacji wyniesie 87,53 tys. Mg/rok.
Projekt znajduje się w początkowym etapie realizacji.
Uruchomiono procedury wyboru wykonawcy instalacji
Zakładu, obecnie prowadzona jest ocena przez
ekspertów z JASPERS.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy opcji przyjęto
wdrożenie w ZUOK technologii tlenowej stabilizacji
odpadów komunalnych przygotowanych w procesach
mechanicznej segregacji i rozdrabniania.

tunelowa instalacja do procesu kompostowania
odpadów, a także place dojrzewania kompostu oraz
instalacja podczyszczania odcieków. Zbudowane
zostaną także trzy stacje przeładunkowe.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: projektowanie
i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie, projektowanie i budowę
3
stacji
przeładunkowych
oraz
rekultywację
8 składowisk odpadów.

► R: Kolejny projekt zasługuje na szczególną uwagę,
gdyż ma się on przyczynić do ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich. Jakie inwestycje przewidziano w ramach
tego działania?

Powstałe w ramach projektu instalacje w znacznym
stopniu ograniczać będą negatywne skutki dla
środowiska oraz dla zdrowia ludzkiego wynikające
z konieczności zagospodarowania odpadów jak
i funkcjonowania samych instalacji. Realizacja
przedsięwzięcia wpłynie na osiągniecie standardów
obowiązujących w krajach członkowskich UE,
w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów
odzysku, ograniczenia składowania odpadów (w tym
biodegradowalnych) oraz wykorzystania odpadów jako
źródło energii.
► R: Ostatni projekt realizowany w ramach POIiŚ
zakłada budowę systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II.
Proszę powiedzieć coś więcej na jego temat.

► HT: Projekt „Regionalny system gospodarki
odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich
poprzez
stworzenie
kompleksowego
systemu
gospodarki odpadami” realizowany przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo
Sp. z o.o. w Spytkowie k. Giżycka jest kluczowy
w ramach RPO WiM. Moc przerobowa zakładu
wyniesie 40 tys. Mg/rok.
Zakład w Spytkowie wyposażony będzie w sekcje,
służące do przyjmowania i sortowania odpadów
opakowaniowych, przyjmowania i rozdrabniania
odpadów
strukturalnych
do
dalszego
ich
kompostowania, przetwarzania odpadów budowlanych,
magazynowania
odpadów
niebezpiecznych,
składowania odpadów balastowych, produkcji paliw
alternatywnych.
W trakcie realizacji Inwestor napotkał na trudności
organizacyjne m.in. doszło do rozwiązania umowy
z generalnym Wykonawcą. Obecnie przygotowywany
jest aneks do umowy w zakresie zmiany terminu
zakończenia zadania (trwa końcowy etap wyboru
nowego generalnego Wykonawcy). Jednocześnie
trwają prace związane z budową kompostowni oraz
prowadzone jest postępowanie przetargowe na zakup
maszyn i urządzeń.
► R: Czy podejmujecie Państwo jeszcze inne działania
mające na celu ochronę Wielkich Jezior Mazurskich?

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie
Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl

► HT: Projekt jest realizowany przez Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych
Sp. z o.o. w Rudnie. Moc przerobowa instalacji wyniesie
54 tys. Mg/rok.
Rozbudowa zakładu obejmuje głównie modernizację
linii technologicznych hali technologicznej i sortowni
pod kątem wydzielenia komponentów do produkcji
paliw alternatywnych, jak również wydzielenia odpadów
ulegających biodegradacji. Wybudowana zostanie

► HT: Region Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym
z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski.
Jeziora Mazurskie były jedynym kandydatem Polski
w międzynarodowym konkursie „New7Wonders” na
Nowe 7 Cudów Natury, który dostał się do finału i grona
28 najpiękniejszych miejsc na świecie. W roku 2011
Mazury przeszły do grona finalistów w swojej kategorii
(krajobrazy i formacje polodowcowe).
Samorząd województwa podjął uchwałę o szczególnym
potraktowaniu tego obszaru w Regionalnym
Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013
poprzez zaplanowanie trzech projektów kluczowych
obejmujących ww. Region:
•
projekt pn. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich
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Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior
Mazurskich, w którym beneficjentem jest 12 gmin
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich tj.: Biała Piska,
Gołdap, Mikołajki, Dźwierzuty, Piecki, Pozezdrze,
Sorkwity, Stare Juchy, Świętajno, Ryn, Ruciane – Nida,
Wydminy;
•
projekt pn. Regionalny system gospodarki
odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich
poprzez
stworzenie
kompleksowego
systemu
gospodarki odpadami, w którym beneficjentem środków
jest Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka
Odpadami w Giżycku;
•
projekt pn. System odbioru nieczystości z łodzi
na jeziorach. Projekt polegający na budowie systemu
ekologicznych przystani żeglarskich gwarantujących
odbiór ścieków oraz odpadów z jednostek pływających.
Dodatkowo obszar ten stał się beneficjentem środków
UE w zakresie rekultywacji składowisk. Dzięki tak
kompleksowemu podejściu do zagadnień ochrony
środowiska (odpady, woda, ścieki) - Region Wielkich
Jezior Mazurskich ma szansę na zachowanie swojego
unikalnego charakteru i przetrwanie ogromnej
antropopresji, z którą się zmaga.
► R: Wiemy również, iż w chwili obecnej w ramach
RPO WiM realizowane są dwa projekty w Braniewie
i Pasłęku.
► HT: „Zintegrowany system gospodarki odpadami
komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie
gmin Braniewo i Pasłęk” oraz „Zintegrowany system
gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie
N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk –
etap II” są realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.
Moc przerobowa budowanych instalacji wyniesie
12,5 tys. Mg/rok.
Projekty te są projektami uzupełniającymi do projektu
pt. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnym
i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”
realizowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o. o. w Elblągu. Ostatecznie po zakończeniu
realizacji projektów w ramach RPO operatorem
instalacji stanie się ZUO Sp. z o.o. w Elblągu. W ramach
projektu budowane są dwie stacje przeładunkowe,
kwatera balastu, kompostownia, punkty dobrowolnego
gromadzenia odpadów.
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tys. mieszkańców, co stanowi 94,7%
województwa warmińsko-mazurskiego.

populacji

► R: Realizowane projekty przyczynią się z pewnością
do rozwiązania problemów odpadowych w Państwa
województwie. Jednak nie rozwiążą tych problemów
zupełnie. Jakie są więc Państwa najbliższe plany, jeśli
chodzi o gospodarkę odpadami w regionie?
► HT: Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje te
są pierwszym etapem rozwiązywania problemów
odpadowych w województwie warmińsko-mazurskim.
Podmioty zaangażowane w realizację przedstawionych
powyżej projektów już teraz myślą o przyszłości
i konieczności rozwiązania problemu odpadów paliwa
alternatywnego i komponentów do produkcji paliwa
alternatywnego. Trwają pierwsze spotkania, na których
przyjęto stanowisko o potrzebie utworzenia wspólnej
reprezentacji wszystkich podmiotów. Umożliwi to
spójną reprezentację beneficjentów środków UE
(w sumie ponad 500 mln zł) oraz pozwoli na
poszukiwanie ewentualnego partnera do wspólnego
rozwiązania problemu paliw alternatywnych.
Wszystkie zaprojektowane przy udziale środków UE
instalacje przetwarzania odpadów wytwarzać będą
paliwo alternatywne lub komponenty do jego produkcji.
Dlatego podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie
odpadów już teraz biorą sprawy w swoje ręce.
Istniejące i projektowane zakłady będą wytwarzać
ok. 150 tys. ton/rok paliwa lub komponentów do paliwa.
Beneficjenci środków UE z wielką nadzieją oczekują
na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020, która
być może pozwoli na realizację kolejnych projektów
odpadowych. Niezwykle ważnym jest to, aby nowe
projekty były komplementarne z obecnie budowanymi
instalacjami.

Dziękujemy za rozmowę Pani Hannie Teodorowicz
pracownikowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Olsztynie.

► R: Jaką moc przerobową będą miały powyższe
projekty oraz jaki procent mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego obsłużą?
► HT: Opisane projekty posiadać będą moc
przerobową ok. 312,5 tys. ton/rok. W sumie zakłady
współfinansowane ze środków UE obsłużą 1 353
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Wizyta studyjna Grupy Roboczej
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
W dniach 8-12 października 2012 r. członkowie
Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na
Środowisko funkcjonującej w ramach krajowej
sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Wielkiej
Brytanii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów
Marszałkowskich.

Członkowie Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
z przedstawicielami Agencji Środowiska w Londynie
Fot. Jakub Gerczak

Celem wyjazdu studyjnego było poznanie brytyjskiego
sposobu stanowienia i egzekwowania prawa w zakresie
szeregu aspektów związanych z ochroną środowiska.
W trakcie wizyty członkowie Grupy Roboczej OOŚ
wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych
w siedzibie przedstawicielstwa Unii Europejskiej
w Londynie. Poruszano zagadnienia dotyczące przede
wszystkim korelacji pomiędzy prawem krajowym
i lokalnym a wymogami zawartymi w dyrektywach Unii
Europejskiej, sposobu łączenia lokalnych inicjatyw
nakierowanych na ochronę środowiska z dostępnymi
środkami unijnymi. Omówiono także zasady współpracy
z lokalnymi wspólnotami przy realizowaniu wspólnych
celów środowiskowych oraz zmierzających do poprawy
stanu otoczenia w obszarach zurbanizowanych.
Eksperci brytyjscy prezentowali doświadczenia,
które Ministerstwo Środowiska, Agencja Ochrony
Środowiska, Instytucje Zarządzające Funduszem Life+
oraz podmioty realizujące inwestycje proekologiczne
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zebrały
podczas mijającego oraz poprzedniego okresu
budżetowego Unii. W ich trakcie członkowie Grupy

Roboczej OOŚ mieli okazje zapoznać się z projektami
realizowanymi przez Wielką Brytanię finansowanymi
ze środków z funduszu LIFE Plus, a także wymienić
się doświadczeniami z realizacji tego typu projektów.
Strona polska przedstawiła projekty finansowane ze
środków funduszu LIFE Plus, w tym zaprezentowała
projekt realizowany między innymi przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczący
„Ochrony populacji bociana białego na terenie obszaru
Natura 2000 Ostoja Warmińska” oraz projekt „Life
Wodniczka” realizowany w Polsce w sześciu miejscach
na Pomorzu Zachodnim i dwóch nad Biebrzą:
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Przedstawiony został również projekt Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją
Naturę” realizowany przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, którego głównym celem jest
podniesienie świadomości w zakresie ochrony
środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach
programu Natura 2000 wśród społeczeństwa polskiego.
W trakcie prezentacji tych projektów wskazano na
różnicę pomiędzy realizacją projektów finansowanych
z funduszu LIFE Plus, gdzie tylko w Polsce beneficjent
uzyskuje 100% dofinansowania na projekty z czego:
50% pochodzi ze środków Komisji Europejskiej
a pozostałe 50% pochodzi ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
instytucji nie posiadającej swojego odpowiednika
w warunkach brytyjskich.
Podczas drugiego dnia wizyty uczestnicy wyjazdu
wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie
instytucji tożsamej z Generalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska na terenie Anglii tj. Agencji Środowiska
(Environment Agency).

Environment Agency jest instytucją publiczną
odpowiedzialną za ochronę i poprawę jakości
środowiska w Anglii i Walii. Agencja zatrudnia obecnie
12 163 pracowników. Agencja w 70% jest finansowane
przez rząd, pozostałe środki pochodzą z różnych
systemów opłat.
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Do głównych zadań Agencji Środowiska należy
kreowanie polityki na szczeblu krajowym w zakresie
ochrony środowiska, a także:
•
ochrona stanu środowiska naturalnego,
•
ocena czynników gospodarczych i społecznych
wywierających negatywny wpływ na środowisko,
•
kreowanie polityki w dziedzinie ochrony
środowiska i zwiększanie jej efektywności,
•
przeciwdziałanie
wystąpienia
ryzyka
w środowisku (takich jak pożary czy powodzie) oraz
minimalizacja ich skutków.
Dodatkowo pracownicy Agencji biorą również udział
w wspieraniu przedsiębiorców w efektywniejszym
gospodarowaniu zasobami, realizują projekty mające
na celu poprawę naturalnych warunków życia dzikich
gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
oraz podejmują wszelkie działania związane ze
zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności.
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było omówieniu dwóch przypadków uruchomienia
zakładów spalania odpadów, a w tym: w Plymouth
i Exeter. Przedstawiciele władz hrabstwa wskazali
szereg różnic w podejściu lokalnych społeczności do
proponowanych rozwiązań związanych z budową
tego rodzaju zakładów, sposobów informowania
i
przekonywania
informacji
społeczeństwu
o korzyściach płynących z ich wprowadzenia, a także
o uwarunkowaniach technicznych i finansowych, które
miały wpływ na planowanie i realizację inwestycji.
Z kolei polska strona przedstawiła gospodarzom
polskie
możliwości
finansowania
projektów
związanych z gospodarką odpadami, a w tym
projektów finansowanych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych
programów operacyjnych. Dodatkowo zaprezentowała
potencjał technologiczny i możliwości inwestowania
w odnawialne źródła energii, w tym pozyskiwanie
energii z odpadów.

Spotkanie uczestników wizyty w Environment Agency
dotyczyło przede wszystkim brytyjskiego systemu
ocen oddziaływania na środowisko oraz zadań, które
w jego ramach wypełnia Agencja. W jego trakcie
przedstawiono problemy związane z możliwością
wykorzystywania metanu uwalnianego ze składowisk
odpadów komunalnych i całościowego podejścia do
zarządzania odpadami, ujętych w ramach dokumentu
Waste Strategy for England.
Dodatkowo w trakcie dyskusji okazało się, że
doświadczenia polskie i brytyjskie dotyczące
zagospodarowywania
składowisk
odpadów
komunalnych są bardzo podobne. System stworzony
jeszcze w połowie ubiegłego stulecia nadal pozostaje
istotnym zagrożeniem dla stanu środowiska.
Składowiska odpadów stanowią niewykorzystaną
możliwość do pozyskiwania taniej, zielonej energii, co
rodzi wiele podobnych problemów w obydwu krajach.

Uniwersytet w Exeter.
Źródło: www.itv.com

Członkowie Grupy Roboczej mieli
także okazje
zapoznać się z warunkami i systemem pracy, jaki
obowiązuje w oddanej do użytku w ubiegłym roku
nowej siedzibie Agencji.
Więcej informacji o zadania realizowanych przez
Agencję Środowiska dostępne jest na stronie
www.environment-agency.gov.uk.
Trzeci dzień wizyty poświecony był studium konkretnego
przypadku, dotyczącego systemu zarządzania
odpadami w hrabstwie Devon, w tym problemami
związanymi z komunikacją społeczną i prowadzonymi
konsultacjami przy wprowadzaniu nowych rozwiązań
i zasad związanych z gospodarka odpadami. Spotkanie,
zorganizowane przez Uniwersytet Exeter, poświęcone

Uczestnicy wizyty studyjnej w obserwatorium astronomicznym
w Greenwich
Fot. Jakub Gerczak

Więcej materiałów dotyczących wizyt studyjnej
jest dostępne na stronie http://projekty.gdos.gov.pl
w zakładce projekty międzynarodowe.
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Jeśli mają Państwo:
•
•
•
•
•

opisy ciekawych projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE,
materiały dotyczące interpretacji przepisów unijnych i krajowych związanych z ochroną środowiska,
wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia danej grupy roboczej,
informacje o wszelkie wydarzeniach, wyjazdach, seminariach, w których brali Państwo udział
w ramach prac danej grupy,
ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, metodologie z zakresu funkcjonowania danej GR,

którymi chcieliby się Państwo podzielić z uczestnikami Sieci zachęcamy do przesyłania ich do Sekretariatu Sieci
(sekretariat_sieci@gdos.gov.pl).
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