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Według danych z raportu Komisji 
Europejskiej, wynika, że co roku na 

choroby wywołane złym stanem 
powietrza umiera 

28 tysięcy Polaków.

W Unii Europejskiej co 
dziesiąta osoba umierająca 

z powodu zanieczyszczonego 
powietrza pochodzi właśnie 

z naszego kraju!!!



Przy spalaniu 

1 kg odpadów polichlorku winylu (PCV) 280 litrów chlorowodoru, 
(wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie), powstaje który w połączeniu z parą 

wodną tworzy kwas solny

1 kg pianki poliuretanowej emitowane jest 50 litrów cyjanowodoru, 
który tworzy z wodą 
truciznę – kwas pruski. 

sklejek czy płyt wiórowych, emitowany jest formaldehyd

odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, dioksyny, których toksyczny 
powstają wpływ na zdrowie może się 

ujawnić po wielu latach . 





Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach.

Gazy powstające podczas spalania zawierają m.in.

• Pyły

• Związki oznaczone jako węgiel całkowity

• Tlenek węgla

• Nieorganiczne związki chloru

• Nieorganiczne związki fluoru

• Tlenki azotu

• Dwutlenek siarki

• Metale ciężkie zaliczane do I grupy ( kadm, rtęć, tytan), 

II grupy ( arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów , chrom)

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura


 Dwutlenek siarki (SO2) u ludzi 
powoduje trudności w 
oddychaniu, a u roślin zanik 
chlorofilu, czego efektem jest 
zanik blaszek liściowych. 

 Siarczany i kwas siarkowy 
prowadzą do opadów kwaśnych 
deszczy, a stopniowo kumulując 
się w glebie, powodują jej 
zakwaszenie i zasolenie.

 Pył powstający podczas spalania 
odpadów odkłada się w glebie -
powodując zanieczyszczenie 
roślin metalami ciężkimi.

 Związki powstające podczas 
spalania plastiku w domowych 
piecach opadają na ziemię, 
trafiają do wód śródlądowych, 
przedostają się do sieci wodnej.

 Związki azotu z kolei podrażniają i 
uszkadzają płuca, są przyczyną chorób 
takich jak bardzo ciężkie zapalenie płuc, 
bronchit.

 Tlenek węgla jest trujący zarówno dla 
ludzi jak i dla zwierząt .Utrudnia 
transport tlenu, oddziałuje na centralny 
układ nerwowy



Dioksyny – cichy zabójca
Uszkadza narządy 
wewnętrzne, m.in. takie 
jak wątroba, płuca, nerki, 
rdzeń kręgowy lub kora 
mózgowa. 

Negatywnie wpływa na system rozrodczy ludzi i zwierząt, system wydzielania
wewnętrznego, który reguluje gospodarkę hormonalną, system immunologiczny
odpowiedzialny za stopień odporności organizmu na czynniki chorobotwórcze.



Kary
Grzywna za wypalanie niedozwolonych odpadów może mieć wysokość od 20 zł 
do nawet 5 tys. zł. Możliwe jest również zastosowanie kary aresztu, który trwa 
od 5 do 30 dni. Kary te są przewidziane w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/kary-i-srodki-karne/


Źródłem niekontrolowanych emisji  były i czasami są  pożary 
składowanych odpadów.
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Zakład Mechanicznego Przekształcania 
Odpadów 



ZMPO - Sortownia

Zakład Mechanicznego Przekształcania Odpadów 
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Zakład Mechanicznego Przekształcania Odpadów 

Ilość odpadów z selektywnej zbiórki  
przyjęta na sortownię 
w 2017:
•

papier i tektura 
1 162,99 Mg

•

szkło
2 280,12 Mg

•

tworzywa sztuczne
4 087,74 Mg

•

Razem:
7 530,85 Mg 
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Zakład Mechanicznego Przekształcania Odpadów 



ZMPO -Składowisko

Zaprzestanie składowania odpadów komunalnych zawierających frakcję organiczną 
powoduje, że nie wytwarza się metan, który na składowiskach odpadów bez instalacji 

odgazowującej jest emitowany do atmosfery. Składowisko posiada instalację do 
odgazowania a metan przetwarzany jest na energię elektryczną. 



Parametry składowiska:

- powierzchnia kwatery składowania: 16,89 ha
- pojemność całkowita składowiska: 2 815 820 m3, 

Zdeponowano do 2017 1 614 847 m3 

• stopień wypełnienia kwatery 57,34%
• pozostała pojemność 42,66 %

• planowany okres eksploatacji składowiska: do 2025 roku, 
- rzędna zamknięcia 113,4 m.n.p.m., 

- Maxymalna rzędna  w 2017 r. nieznacznie przekracza 106 m.n.p.m.. 

Biorąc pod uwagę zmiany w prawie zmierzające do całkowitego zakazu 
składowania odpadów można uznać za pewnik, że składowisko nie 
osiągnie zaplanowanej rzędnej zamknięcia.



Opis istniejącej infrastruktury odgazowania składowiska:

Na czaszy składowiska wybudowanych jest 157 szt. studni 

Infrastruktura   biogazowni:

- Jenbacher J312 876 kW 

Zużycie gazu składowiskowego

2017 - 1 195 820  m3

Wyprodukowana energia elektryczna

2017 - 2 391,64  MWh



 Odciek ze składowiska jest ujmowany w dwóch zbiornikach, których
pojemność pozwala na przyjęcie całego odcieku nawet w czasie bardzo
obfitego deszczu, w razie potrzeby zawracany jest on na składowisko.

 Na przestrzeni badań wykonywanych systematycznie od 2001r. nie
zaobserwowano negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko
ani na wody powierzchniowe ani podziemne jak również na glebę.

 Ścieki przemysłowe ZTUOK nie przedostają się do środowiska – obieg
zamknięty



ZMPO - Kompostownia

ZMPO posiada dwie instalacje do kompostowania odpadów 
kuchennych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Są to:

-
Kompostownia pryzmowa o wydajności 20.000 Mg/rok 

-
kompostownia tunelowa pracująca w systemie CTI Q =13 000 

Mg/rok
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W roku 2017 Ilość odpadów przyjęta na kompostownię 
10  819,22 Mg
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Na terenie ZMPO 
funkcjonuje PSZOK 
do którego 
mieszkańcy Konina 
mogą bezpłatnie
dostarczać odpady 
selektywnie 
gromadzone. 

W roku 2017 
dostarczono do 
PSZOK 414, 41Mg

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK



Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
oddany do eksploatacji 21 grudnia 2015 r.



Parametr Jednostka Wartość

Nominalna wydajność ZTUOK Mg/rok 94 000

Nominalna wydajność ZTUOK Mg/h 12,05

Minimalna dyspozycyjność  ZTUOK h/rok 7800

Wydajność węzła waloryzacji żużla Mg/rok 25 000

Wydajność węzła stabilizacji i zestalania Mg/rok 5 500

Moc elektryczna MWe 6,75

Moc cieplna MWc 15,5

Kocioł parowy z rusztem posuwisto-zwrotnym firmy Martin, 

maksymalna moc termiczna paleniska brutto
MW 28,33

Godzinowa wydajność spalania odpadów odniesiona do 

nominalnej wartości opałowej odpadów 8,5 GJ/Mg
Mg/h 12,05

Sprawność termiczna kotła ( dla kotła czystego) % 83,5

Typ turbiny SST-300 CE2L, V36

Ciśnienie nominalne na wejściu do turbiny bar 40,0

Temperatura nominalna na wejściu do turbiny °C 397,0

Dane techniczne
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Prawne aspekty funkcjonowania ZTUOK

 Pozwolenie zintegrowane wydane   przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2015 r.

 Koncesja Nr EE/40509/24694/W/DSW/2016/MGu na wytwarzanie energii 

elektrycznej na okres od 29 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2026 r.

 Nr CC/1292/24694/W/DSW/2016/MGu na wytwarzanie ciepła na okres od 

29 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2026 r.





Odpady Jedn.
Ilość odpadów 

dostarczonych

Ilość odpadów 

spalonych

20 03 01 Mg 56 000 x

19 12 12 Mg 37 543
x

Łącznie Mg 93 544
94 185

22 902

5 032

1 181
13

Odpady poprocesowe ZTUOK  za  2017 [Mg}

żużle

popioły

złom

złom nieżelazny

Ilość odpadów poddanych termicznemu przekształceniu w 2017r. 



% Mg

Ilość odpadów przyjętych do procesu unieszkodliwienia 100 93 544,1

Maksymalna  dopuszczalna Ilość odpadów składowanych w 

stosunku do ilości odpadów poddanych termicznemu 

unieszkodliwieniu R1

15 14 032,6

Ilość odpadów przekazanych do procesu składowania D5 0,13% 120,3

Ocena osiągnięcia efektu ekologicznego



Wielkość emisji spalin ZTUOK
średnie dobowe [mg/Nm3] 

standardy,  oferta, roczne pomiary

Składnik emisji
Norma 
średnie 
dobowe

Oferta
Testy 

eksploatacyjne 
1.01.2016 – 08.08.2016

2016
09.08.2016 –
31.12.2016

2017

Tlenek węgla 50 30 12 10,34 6,21

Tlenek azotu  200 120 82 153,77 140,07

Dwutlenek siarki 50 30 11 21,22 21,06

Fluorowodór 1 0,6 0,48 0,04 0,01

Chlorowodór 10 6 5,49 1,37 0,22

Całkowity węgiel 
organiczny TOC

10 6 0,57 0,31 0,36

Pył 10 6 0,12 0,87 0,81



Tlenek węgla Tlenek azotu Dwutlenek siarki

 średnie dobowe 50 200 50

2016 10,34 153,77 21,22

2017 6,21 140,07 21,06
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Emisje do powietrza w latach 2016 i 2017 



Fluorowodór Chlorowodór
Całkowity węgiel organiczny

TOC
Pył

 średnie dobowe 1 10 10 10

2016 0,04 1,37 0,31 0,87

2017 0,01 0,22 0,36 0,81
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Emisje do powietrza w latach 2016 i 2017 



Tablica świetlna informująca o aktualnych 
30-minutowych wartościach emisji 

w odniesieniu do wartości dopuszczalnych

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie 33
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Prawidłowość funkcjonowania ZTUOK potwierdziły:

 W 2016 r. 
 Badania i  pomiary spełnienia parametrów gwarantowanych absolutnych i 

gwarantowanych parametrów technicznych

 W 2017r. 
 Analiza porealizacyjna zaakceptowana przez RDOŚ w zakresie spełnienia 

wymagań środowiskowych 

Porównanie wyników pomiarów, obliczeń i analiz laboratoryjnych z wartościami 

parametrów gwarancyjnych wykazało, że 

wszystkie absolutne i techniczne parametry gwarantowane oraz wymagania 

środowiskowe zostały spełnione.



Jest różnica

1999 2015

było warto



Dziękuję za uwagę

Dyrektor Techniczny MZGOK Sp. z o.o.

Elżbieta Streker-Dembińska

Konin, 22 marca 2018


