
MOD NIE, EKO LO GICZ NIE, BIZ NE SO WO

Roz po czę ta w tym ro ku bu do wa her me tycz nej kom po stow ni Za kła du Uty li za cyj -
ne go w Gdań sku w pi su je się  i de o wo w mo del  gos po dar ki cyr ku lar nej. Ten ter -
min – choć brzmi jak ro dem z wiel kich eko no micz nych opra co wań – ozna cza
w prak ty ce dzia ła nie, dzię ki któ re mu od pa dy są prze twa rza ne i po now nie wy ko -
rzy sty wa ne tak, by zy skać dru gie ży cie. Cza sa mi to prze mia na spek ta ku lar na
– meb le z pa let – to nie mal że obo wiąz ko wy trend w urzą dza niu ogro dów do -
mo wych a na na wet ogród ków ka wiar nia nych. Mniej spek ta ku lar ne choć bar dzo
war to ścio we dla śro do wi ska jest prze twa rza nie od pa dów bio de gra do wal nych.
W kom po stow ni za mie nia na jest  bo wiem frak cja bio de gra do wal na, czy li na sze
resz tki jedzenia, skoszona tra wa czy li ście  na peł no war to ścio wy kom post.

„Sko rup ki ja jek, fu sy ka wy – już na sze bab cie wie dzia ły, że do sko na le na da ją się
do na wo że nia upraw do ni czko wych i przy do mo wych. Dzi siaj wie lu z nas na dal
ko rzy sta z tej wie dzy, a co raz licz niej sza gru pa pod cho dzi do te ma tu nie mal że
pro fe sjo nal nie: za kła da jąc kom po stow nie przy do mo we czy na te re nie ogród ków
dział ko wych. Wy ko rzy stu jąc od wiecz ne na tu ral ne pro ce sy bio lo gicz ne moż na
za mie nić bio de gra do wal ne od pa dy w war to ścio wy kom post. Ten sam proces
tylko na skalę makro zachodzić będzie w nowej kompostowni Zakładu
Utylizacyjnego, która przetwarzać będzie docelowo 40 tysięcy ton rocznie
odpadów bio. 

Dzię ki niej nie tyl ko zwię kszo ne zo sta ną moż li wo ści prze ro bo we za kła du, ale
prze de wszyst kim, ogra ni czo ne nie do god no ści za pa cho we dla miesz kań ców osie -
dli znaj du ją cych się w po bli skim są siedz twie. Był to je den z naj waż niej szych ce -
lów po sta wio nych pro jek tan tom no wej in we sty cji. 

HER ME TY ZA CJA – SPO SÓB NA PRZY JAZ NE WSPÓ ŁIST NIE NIE
– Obec nie za kła dy za gos po da ro wy wa nia od pa dów, bu du jąc no we kom po stow nie,
kła dą du ży na cisk na efek tyw ność oraz zgod ność pa ra me trów tech nicz nych z pra -

wem. W na szym przy pad ku po sta wi liś my wy ko naw com jesz cze jed no do dat ko we
wy ma ga nie – cho dzi ło o przy go to wa nie tech no lo gii w ta ki spo sób, aby mak sy -
mal nie ogra ni czyć uciąż li wo ści za pa cho we- po wie dział Mi chał Dzio ba, pre zes Za -
rzą du Za kła du Uty li za cyj ne go. 

Za rząd i pro jek tan ci kom po stow ni po sta wi li na roz wią za nia, któ re poz wa la ją na
zam knię cie wszyst kich to wa rzy szą cych pro ce so wi kom po sto wa nia  za pa chów
w szczel nej ha li. 

Za pla no wa no eko lo gicz ne, a jed no cześ nie no wo czes ne roz wią za nia tech no lo -
gicz ne. „Ca ły pro ces po le gać bę dzie na re gu la cji i wspo ma ga niu na tu ral ne go pro -
ce su bio de gra da cji przy jed no czes nej dba ło ści o ne u tra li za cję po wie trza
po pro ce so we go. Za sto so wa ny zo sta nie wie lo stop nio wy pro ces oczysz cza nia po -
wie trza, czy li oprócz za da szo ne go  bio fil tra in sta la cja zo sta nie tak że wy po sa żo na
w płu czki wod ne i płu czki che micz ne”. – wy jaś nia Maciej Jakubek, Członek
Zarządu ds. technicznych.

Pro jekt „Bu do wa her me tycz nej in sta la cji, ja ko uzu peł nie nie ist nie ją ce go sy ste -
mu kom po sto wa nia w Za kła dzie Uty li za cyj nym w Gdań sku” jest re a li zo wa ny 
ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu -
ra i Śro do wi sko 2014-2020. War tość pro jek tu net to wy no si: 48.260.000 zł, z cze -
go 32.816.800 zł, czy li 68% finansowane jest ze środków unijnych. 

Kompostowanie modne i pożyteczne
– nowa hermetyczna kompostownia w Gdańsku
W Gdańsku, na przestrzeni ostatnich 6 lat, dokonała się zmiana jakościowa i ilościowa, jeśli chodzi o odpady biodegradowalne. W wyniku wprowadzonego systemu
selektywnego zbierania tych odpadów ich ilość wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Wytwarzanie z nich kompostu, a więc produktu, który spełnia kryteria jakościowe dla
nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin ma sens, bo dzięki temu powstaje produkt, z którego możemy skorzystać i wolniej zapełniają się kwatery składowisk. 

SE GRE GU JĄC CHRO NISZ 
ŚRO DO WI SKO

Sza cu je się, że wy ko rzy sta nie kom po sto wa nia 
i in nych me tod bio lo gicz ne go prze twa rza nia 
mo że zmniej szyć o 30% stru mień od pa dów 

kie ro wa nych na skła do wi ska.

CZAR NE ZŁO TO OGROD NI KÓW, 
CZY LI PO PU LAR NY KOM POST  

to je den z naj lep szych na wo zów or ga nicz nych:
w peł ni na tu ral ny i w 100% eko lo gicz ny. 

Wytwarzany kompost może być wykorzystywany 
do nasadzeń np. zieleni miejskiej 

(np. trawniki, kwietniki).
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