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ZADANIA 

Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie

gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w

gminie oraz ochrony środowiska

Spółka prowadzi działalności w zakresie:

 składowania odpadów

 termicznego przekształcania odpadów

 kompostowania odpadów zielonych



ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZTPOK



ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA 
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Pozwolenie zintegrowane

 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 10 lipca 2015 

roku udzielił Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy pozwolenia zintegrowanego.

 Pierwsze termiczne przekształcenie odpadów, po kontroli Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się  24 września 2015 roku



INSTALACJE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ZTPOK

 do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności
przetwarzania ponad 3 tony na godzinę - instalacja do termicznego przekształcania
odpadów komunalnych I1,

 do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania
ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej – instalacja do
stabilizacji i zestalania popiołów oraz pozostałości z procesu oczyszczania spalin I2,

 dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas
oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem
działań obróbki żużlu i popiołów – instalacja do waloryzacji i dojrzewania żużli z
procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem metali
żelaznych i nieżelaznych I3,

 pomocniczych znajdujących się na terenie Zakładu niebędących instalacjami mogącymi
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości, tj. pozostałe zespoły wyposażenia technologicznego i
technicznego, zespoły, urządzenia i elementy infrastruktury technicznej i
towarzyszącej, w tym umożliwiające zarządzanie obiektami, zaplecze socjalne
pracowników (I4),



Parametry Instalacji

Podstawowe parametry ZTPOK I1

Nominalna wydajność jednej linii 

termicznego przekształcania 
Mg/h 11,5 x 2

Ilość linii termicznego przekształcania - 2

Czas pracy jednej linii termicznego 

przekształcania 
h /rok 8000

Rodzaje termicznie przekształcanych odpadów

Zmieszane odpady komunalne, odpady 

frakcji energetycznej pochodzące z 

odpadów komunalnych, odpady 

wielkogabarytowe nienadające się do 

recyklingu

Wartość opałowa przyjmowanych 

odpadów

Mg/rok

kJ/kg 

180000

6500 ÷ 11000



Parametry Instalacji

Instalacje l2 i l3

Instalacja waloryzacji żużla (l3) Mg/rok 50000

Instalacja zestalania i chemicznej 

stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z 

oczyszczania spalin (l2)

Mg/rok 8400



Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 

podczas spalania odpadów

 Metody pierwotne

Ingerencja w proces technologiczny termicznego przekształcania odpadów 

(spalania) i stworzenie takich warunków jego przebiegu, by ilość powstających 

zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza.

 Metody wtórne

Usuwanie zanieczyszczeń metodami fizycznymi, chemicznymi 

i fizykochemicznymi z gazów odlotowych.

Do metod pierwotnych zaliczyć można m.in. tzw. powtórne spalanie, aby zminimalizować części 

niedopalone i CO w gazach spalinowych. W tej strefie powietrze lub recyrkulowane i bezpyłowe 

spaliny są poddawane temperaturze na poziomie co najmniej 850°C w celu ukończenia spalania. 

Czas przebywania spalin w tej strefie wynosi min. 2 sekundy.



System oczyszczania spalin

 Każda linia spalania wyposażona we własny węzeł oczyszczania 

produkowanych spalin,

 Wykorzystywana jest metoda mokra poprzedzona pół-suchą (zaproponowana 

metoda oczyszczania spalin jest zgodna z BAT).



Węzeł oczyszczania spalin – główne 

jednostki
 SNCR: obróbka termiczna ograniczająca zawartość NOx przeprowadzana w 

komorze spalania poprzez dodanie reagenta 25% roztworu amoniaku;

 Quencher: aparatura do schładzania gazów spalinowych na wyjściu z kotła poprzez 
wyparowanie strumienia cieczy rozpylonej we wnętrzu;

 Dozowanie reagentów: na linii dodawany jest reagent alkaliczny (wysoko 
reaktywny wapń) do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń oraz węgiel aktywny do 
absorbowania metali ciężkich i składników organicznych (dioksyny i furany);

 Filtracja: gazy spalinowe przechodzą przez filtr rękawowy, gdzie zachodzi faza 
odpylania;

 Scrubber: jednostopniowa wieża uzupełniająca proces oczyszczania spalin z pyłów 
i zanieczyszczeń kwaśnych;

 Wymiennik ciepła parowy: do podgrzewania spalin do temperatury powyżej 120°C 
w kominie;

 Wentylator do odprowadzania spalin do komina;

 Komin: spaliny wychodzące z wentylatora są odprowadzane do atmosfery przez 
komin o średnicy 1400 mm, o łącznej wysokości od zmieni 50 m.



Monitoring emisji spalin

 Monitoring emisji spalin prowadzony jest w sposób ciągły

Nazwa substancji

Standardy emisyjne w mg/m3
u (dla dioksyn i furanów w ng/ m3

u), przy 

zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych2), 3), 4)

Średnie dobowe
Średnie trzydziestominutowe

A B

Pył ogółem 10 30 10

Całkowity węgiel organiczny 10 20 10

chlorowodór 10 60 10

fluorowodór 1 4 2

Dwutlenek siarki 50 200 50

Tlenek węgla5)
50 1005) 1506)

Tlenki azotu dla istniejących instalacji i 

urządzeń7), 8) o zdolności przetwarzania9)

wiekszej niż 6 Mg odpadów spalanych w ciągu 

godziny lub dla nowych instalacji i urządzeń10), 

11)

200 400 200



Monitoring emisji spalin

 Monitoring emisji spalin prowadzony jest w sposób okresowy przez 

akredytowane laboratoria

Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako

metal

Średnie z próby o czasie trwania od 30 min. Do 8 godzin

Cd+Tl
0,05

Hg
0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
0,5

Dioksyny i furany
Średnia z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin 0,112)



Gospodarka odpadami

 Gospodarka odpadami prowadzona w Zakładzie Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych (ZTPOK) obejmuje:

 przetwarzanie odpadów przyjmowanych do ZTPOK w instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów (instalacja I1) z uwzględnieniem 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje 

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe



Gospodarka odpadami

 przetwarzanie odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji I1 –

odpadów podprocesowych, w instalacjach: stabilizacji i zestalania popiołów i 

stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin (instalacja I2)

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne



Gospodarka odpadami

 przetwarzanie odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji I1 –

odpadów podprocesowych w instalacji waloryzacji i dojrzewania żużla 

(instalacja I3)

19 01 12
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione 

w 19 01 11



Monitoring 



Monitoring 

 W ZTPOK prowadzony jest monitoring:

 efektywności wykorzystania zasobów i energii,

 poboru wody i wytwarzania ścieków,

 emisji do powietrza: ciągły i okresowy,

 odpadów,

 hałasu,

 środowiska gruntowo – wodnego

 Monitoring jakości gruntów - na zawartość:

• suma benzyn (C6-C12), oleje mineralne (C12 – C35),

• metale (arsen, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, chrom, kobalt).

 Monitoring jakości wód podziemnych – na zawartość:

• jon amonowy (NH4),

• substancje ropopochodne,

• metale (arsen, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, wanad, chrom, 
antymon, kobalt, tal).





Dziękuję za uwagę

Magdalena Czachorowska 
Specjalista ds. sprawozdawczości 
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