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PRZECIÊTO WSTÊGÊ
W EKO DOLINIE
Aldona Zyœk

6 maja 2010 roku oficjalnie zakoñczono II etap rozbudowy Eko Doliny w £ê¿ycach, jednego z
najnowoczeœniejszych zak³adów zagospodarowania odpadów w Polsce. Na uroczystoœæ przeciêcia symbolicznych wstêg przyjechali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, lokalnych w³adz samorz¹dowych i administracyjnych oraz dziennikarze.
Do zak³adu trafiaj¹ odpady z terenu gmin nale¿¹cych do Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i
Chylonki, a wiêc z Wejherowa, Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu i Kosakowa.
– Nasz Zwi¹zek powsta³ 22 listopada 1991 roku. Jego nazwa pochodzi
od rzeki Redy, która przep³ywa przez
Rumiê, Redê oraz miasto i gminê Wejherowo. Chylonka to potok p³yn¹cy
przez Gdyniê – najwiêksze miasto
zwi¹zku, w którym uda³o siê mimo intensywnego rozwoju gospodarki, zachowaæ du¿e kompleksy leœne. Do
zwi¹zku nale¿y tak¿e Sopot, jeden z
najbardziej s³ynnych kurortów nadmorskich w Polsce, miasto znane z przepiêknego mola, posiada status uzdrowiska. Cz³onkami Zwi¹zku s¹ te¿ Wejherowo, Rumia i Reda, tworz¹ce tzw.
Ma³e Trójmiasto Kaszubskie. Wszystkie
trzy miasta maj¹ du¿e walory turystyczne i przyrodnicze, zalesione tereny,
urozmaicon¹ rzeŸbê terenu. Tereny
gmin nale¿¹cych do zwi¹zku to przepiêkna kraina lasów i jezior. Aby zachowaæ te wspania³e walory przyrodnicze staramy siê skutecznie rozwi¹zywaæ problemy gospodarki odpadami
oraz gospodarki wodno-œciekowej. Cieszymy siê, ¿e nasze dzia³ania zostaj¹
doceniane – otrzymaliœmy tytu³ Lidera
Polskiej Ekologii. Koñcowym ogniwem
systemu gospodarki odpadami jest nowoczesny Zak³ad Zagospodarowania
Odpadów Eko Dolina, do którego trafiaj¹ odpady od ponad 400 tys. mieszkañców – mówi Tadeusz Wiœniewski,
przewodnicz¹cy Zarz¹du Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chylonki.
Koszty budowy zak³adu to 121
mln z³otych (84 mln z³ – I etap i 37 mln
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z³ – II etap), w tym dotacja z Unii Europejskiej wynios³a 60 mln z³. Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej udzieli³ po¿yczki na tê
inwestycjê w ³¹cznej wysokoœci 22 mln
(12 mln z³ na I etap i 10 mln z³ na II
etap), a Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku 11 mln na I etap.

¿u bramy znajduje siê równie¿ bramka dozymetryczna, s³u¿¹ca do wykrywania materia³ów radioaktywnych.
W zale¿noœci od rodzaju odpadu samochody kieruje siê do odpowiednich obiektów na terenie zak³adu.
My jedziemy dalej, po drodze
mijamy funkcjonuj¹ce do 2002 roku
stare sk³adowisko odpadów. Z nim

6 maja 2010 roku oficjalnie zakoñczono II etap rozbudowy Eko Doliny
w £ê¿ycy. Wstêgê przecinaj¹: Sabina Kowalska (z lewej), prezes
Zarz¹du Zak³adu Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina oraz Izabela
Wo³osiak wiceprezes Zarz¹du.
Wraz z grup¹ dziennikarzy z
Klubu Publicystów Ochrony Œrodowiska EKOS wje¿d¿amy na teren zak³adu, tu¿ za bram¹ znajduje siê waga
wjazdowa. Ka¿dy samochód, przywo¿¹cy odpady do Eko Doliny jest wa¿ony, sprawdza siê te¿ rodzaj wwo¿onego odpadu, musi byæ zgodny z
Kart¹ Przekazania Odpadu. W pobli-
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zwi¹zana jest historia powstania Eko
Doliny.
– W 1998 roku by³o wiadomo, ¿e
stare sk³adowisko nale¿y bezwzglêdnie
zamkn¹æ, nale¿a³o wiêc dzia³aæ szybko, bo okoliczne miejscowoœci nie mia³yby gdzie sk³adowaæ odpadów – wspomina Sabina Kowalska, prezes Zarz¹du Zak³adu Zagospodarowania Odpa-
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Eko Dolina. I tak w 2003 r. oddano
Â dów
do eksploatacji kwaterê sk³adow¹ B1/I

nadaj¹ce siê do wykorzystania w procesie wspó³spalania w cementowni, b¹dŸ
wybudowan¹ z w³asnych œrodków.
jako wsad do termicznego spalania.
Budowa instalacji do odzysku i
Niestety wci¹¿ do zak³adu trafia
recyklingu rozpoczê³a siê w czerwcu
zdecydowanie wiêcej komunalnych
2003 roku i trwa³a 22 miesi¹ce. Powsta³
odpadów nieposegregowanych, zmiezak³ad spe³niaj¹cy oczekiwania nowoszanych, bo oko³o 120 tys. ton rocznie,
natomiast odpadów surowcowych tylko 4,5 tys. ton rocznie. Aby zwiêkszyæ
iloœæ odpadów zbieranych selektywnie
Eko Dolina wspierana przez Komunalny Zwi¹zek Gmin prowadzi wiele akcji
edukacyjnych.
– Organizujemy dzieñ otwarty
dla mieszkañców, rozdajemy ulotki informacyjne o naszych dzia³aniach,
chcemy, aby ka¿dy mieszkaniec wiedzia³
co to jest Eko Dolina, wiedzia³, ¿e mo¿e
tu przywieŸæ bezp³atnie odpady wielkogabarytowe, zielone, zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, a tak¿e posegregowane
odpady surowcowe. Komunalny Zwi¹zek organizuje wycieczki dla uczniów
Po drodze mijamy funkcjonuj¹ce do 2002 roku stare sk³adowisko
do naszego zak³adu, przyje¿d¿aj¹ te¿
odpadów.
naukowcy i studenci – mówi Agnieszczesnej gospodarki odpadowej. Po
Dziêki pracy sortowni, przy wy- ka Spodzieja i dodaje: – Naszym celem
konsultacjach postanowiono wybudo- korzystaniu nowoczesnych technolo- jest minimalizacja iloœci odpadów dewaæ nowe sk³adowisko w s¹siedztwie gii, odzyskuje siê surowce nadaj¹ce siê ponowanych na sk³adowisku.
starego, co okaza³o siê korzystne dla
poprzedniego sk³adowiska. Otó¿ niepotrzebna ziemia, która pozosta³a po
wykopaniu kwater, zosta³a u¿yta do
prac rekultywacyjnych na starym sk³adowisku. Zosta³o ono przykryte pó³torametrow¹ warstw¹ ziemi, wybudowano studnie odgazowuj¹ce, które pod³¹czono do ju¿ funkcjonuj¹cej elektrowni.
Sercem zak³adu jest jednak sortownia odpadów. Jesteœmy w rozbudowanej sortowni, do której kierowane s¹
dwa strumienie odpadów – pierwszy to
odpady komunalne zmieszane, drugi to
odpady surowcowe.
– W ramach II etapu rozbudowy
zak³adu w sortowni zosta³a dobudowaDziêki wykorzystywaniu kompostowni halowej piêciokrotnie zmniejszy³a siê
na hala o powierzchni 2 tys. m2, dostailoœæ odpadów biodegradowalnych trafiaj¹cych na sk³adowisko.
wiono 18 nowych przenoœników taœmowych, sita bêbnowe, kabinê wstêpnej do ponownego przetworzenia. S¹ to
Dziêki wykorzystywaniu komposegregacji. Na koniec linii sortowni- przede wszystkim butelki PET, plasti- stowni halowej piêciokrotnie zmniejczej dobudowano kolejn¹ prasê, która ki, folie, metale ¿elazne i kolorowe, ma- szy³a siê iloœæ odpadów biodegradopozwala prasowaæ nie tylko czêœæ su- kulatura i szk³o (ok. 15 000 ton/rok). walnych trafiaj¹cych na sk³adowisko.
rowców wtórnych, ale tak¿e odpady Podczas sortowania wyodrêbnia siê
– Produkt z kompostowni halozmieszane, pozosta³oœci po sortowaniu równie¿ materia³ bêd¹cy wsadem do wej pozyskiwany jest ze zmieszanych
z przeznaczeniem na paliwo alterna- paliwa alternatywnego (ok. 30 000 ton/ œmieci i dlatego traktujemy go jako statywne. W naszej instalacji sortowaniu rok), czyli takie odpady jak drewno, bilizat nadaj¹cy siê tylko do rekultys¹ poddawane wszystkie odpady, cho- tkaniny, tworzywa sztuczne czy gumê, wacji terenów zdegradowanych. Barcia¿ musi byæ stale rozwijana selektywna zbiórka odpadów, bo sortowanie
odpadów zmieszanych jest niezwykle
trudne, czasoch³onne, a efekt w postaci surowca o odpowiedniej jakoœci jest
niewspó³mierny do nak³adu pracy i
wysi³ku – mówi Sabina Kowalska.
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dzo zale¿y nam na tym, aby odpady, które do nas trafiaj¹ by³y posegregowane
w systemie suche – mokre, wówczas
mielibyœmy mo¿liwoœæ wyprodukowania dobrej jakoœci kompostu, oczywiœcie jego jakoœæ nie dorównywa³aby
temu z odpadów zielonych – mówi Sabina Kowalska.
Odpady zielone, czyli te pochodz¹ce z konserwacji terenów zieleni
miejskiej (4000–6000 ton/rok) trafiaj¹ na plac polowej kompostowni
pryzmowej, gdzie poddawane s¹ procesowi kompostowania. Do Eko Doliny trafiaj¹ te¿ odpady budowlane,
które s¹ kierowane do kwatery magazynowej, w której znajduje siê m.in.
segment przerobu gruzu budowlanego. Gruz poddany tam odpowiedniej
obróbce, sprzedawany jest nastêpnie
jako surowiec budowlany lub zu¿ywany jest do celów technologicznych
na kwaterze sk³adowej.
Jak ju¿ wspomnia³am, stare sk³adowisko zosta³o odgazowane, a pozyskiwany biogaz trafia do elektrowni.
Poniewa¿ jednak gaz sk³adowiskowy
ze starego sk³adowiska charakteryzuje
siê niskimi parametrami, najpierw trafia do stacji uzdatniania biogazu.

jedyna w Polsce i jedna z niewielu w
Eko Dolina to zak³ad nowoczeEuropie instalacja do uzdatniania sny, obecnie eksploatowane sk³adowigazu sk³adowiskowego – mówi Sabina sko oddziela od ziemi geomembrana i
Kowalska.
bentomata, wszystkie odcieki s¹ odci¹-

W Eko Dolinie funkcjonuje jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie
instalacja do uzdatniania gazu sk³adowiskowego.
Do elektrowni biogazowej trafia
zarówno ten uzdatniony gaz, jak te¿
du¿o wy¿szej jakoœci gaz sk³adowiskowy z obecnie wykorzystywanego sk³adowiska, jest przetwarzany na energiê
ciepln¹ i elektryczn¹.

G³ównym elementem oczyszczalni jest instalacja odwróconej osmozy.
– Gaz sk³adowiskowy, w którym
zawartoœæ metanu wynosi oko³o 18%,
a maksymalnie 30% nadaje siê jedynie
do spalania w pochodni, aby móg³ byæ
wykorzystany energetycznie nale¿y go
uzdatniæ. W Eko Dolinie funkcjonuje
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– Dziêki elektrowni biogazowej
nie tylko znacznie obni¿amy koszty naszej dzia³alnoœci, bo nie musimy p³aciæ
za pr¹d i ciep³o, ale tak¿e do kasy zak³adu trafiaj¹ pieni¹dze za sprzedany
pr¹d – podkreœla Sabina Kowalska.
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gane do podczyszczalni œcieków.
– G³ównym elementem naszej
oczyszczalni jest instalacja odwróconej osmozy. Oczyszczalnia przede
wszystkim oczyszcza odcieki z kwatery sk³adowej. Œcieki trafiaj¹ do
zbiornika, gdzie nastêpuje ich zakwaszenie, a nastêpnie s¹ poddawane filtracji na filtrach piaskowych i œwiecowych. W kolejnym etapie trafiaj¹
do membrany odwróconej osmozy,
gdzie zachodzi proces ich oczyszczania. Efektem koñcowym jest czysty
œciek i koncentrat zawieraj¹cy zanieczyszczenia. Czysty œciek trafia do
kanalizacji miejskiej, a stamt¹d do
oczyszczalni œcieków – mówi Mateusz Wittbrodt, technolog.
W gminach Doliny Redy i
Chylonki problemy odpadów od lat
rozwi¹zuj¹ gminy zrzeszone w zwi¹zku. Mieszkañcy wiedz¹, ¿e odpady
niebezpieczne mog¹ oddaæ do specjalnych punktów, ¿e s¹ organizowane zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i wystawki odpadów wielkogabarytowych.
– W pe³ni popieramy stanowisko
ministra œrodowiska, aby gminy mog³y
same decydowaæ o odpadach – podkreœla przewodnicz¹cy Tadeusz Wiœniewski.
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