
Pro jekt „Bu do wy 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” re a li zo wa ny jest 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 kon trak tu net to wy no si: 36.770.800 zł, z cze go 68 % fi nan so wa ne jest ze środ ków uni j nych.

Sta ty stycz nie każ dy Po lak 
wy rzu ca 235 kg je dze nia rocz nie
Naj czę ściej wy rzu ca ne pro duk ty to pie czy wo, 
owo ce, wę dli ny i wa rzy wa – wy ni ka z ba da nia 
prze pro wa dzo ne go na po trze by 
Fe de ra cji Pol skich Ban ków Żyw no ści. 

Wy rzu co ne je dze nie i je go resz tki to tzw. frak cja bio de gra do wal -
na od pa dów. Wy se gre go wa ną, moż na w sto sun ko wo krót kim
cza sie za mie nić na po ży tecz ny kom post. Jesz cze w tym ro ku, ten

bio lo gicz ny pro ces bę dzie pro wa dzo ny w dru giej her me tycz nej kom po -
stow ni w gdań skim Za kła dzie Uty li za cyj nym. 
In we sty cja znacz nie zre du ku je uciąż li wo ści zwią za ne z pro ce sa mi kom po sto wa nia.
Bu do wa kom po stow ni ru szy ła w lip cu 2018 r. Po mi mo trud nej sy tu a cji na
ryn ku bu do wal nym prze cho dzi w ko lej ne fa zy. Zam knię cie sta nu su ro we go
i za koń cze nie kon struk cji da cho wych by ło oka zją do sym bo licz ne go 
za wie sze nia wie chy w lu tym br. Od cza su roz po czę cia prac  na pla cu sta nął
bu dy nek o łącz nej ku ba tu rze rzę du 80 000 m3 i po wierz chni 13 000 m2, to 
wiel kość po rów ny wal na do dwóch bo isk do pił ki noż nej.
Ko lej ne eta py bu do wy obej mu ją mon taż płu czek wod nych i po zo sta łych 
in sta la cji tech no lo gicz nych, słu żą cych prze de wszyst kim mak sy mal nej 
re duk cji uciąż li wo ści za pa cho wych, któ re to wa rzy szą pro ce so wi kom po sto -
wa nia. Po wstał bu dy nek do bio fil tra cji, któ re go za da niem bę dzie oczysz cze -
nie i de o do ry za cja po wie trza po pro ce so we go z in sta la cji. Za mon to wa ne
zo sta ły dwa 10 me tro we ko mi ny, w ko lej nym eta pie na stą pi przy kry cie 
da chu i wy peł nie nie bio fil tra cja zło żem fil tru ją cym.

Pod czas spot ka nia z oka zji za wie sze nia wie chy  Piotr Grze lak, Za stęp ca 
Pre zy den ta ds. zrów no wa żo ne go roz wo ju i miesz kal nic twa mó wił 

Ilość od pa dów bio sta le wzra sta, w ro ku ubieg łym miesz kań cy Gdań ska
wy se gre go wa li oko ło 30 ty się cy ton, co da je 5-cio pro cen to wy wzrost
w sto sun ku do ro ku po przed nie go. Bu do wa her me tycz nej kom po stow ni
jest nie zwy kle po trzeb na i jest od po wie dzią na ros ną ce wy zwa nia 
w ob sza rze za gos po da ro wy wa nia od pa dów ko mu nal nych.

”


