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Opis potrzeb i wymagań 

 

1 Cel Przedsięwzięcia 

Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla termicznego przekształcenia frakcji 
energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych. Efektem osiągniecia celu będzie ograniczenie składowania 
odpadów palnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągniecie określonych przepisami prawa 
wskaźników recyklingu poprzez kompleksowe uporządkowanie całego systemu gospodarki odpadami w 
województwie pomorskim i dopełnienie istniejących i modernizowanych lokalnych systemów 
zagospodarowania odpadów ponadregionalnym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów, dalej 
„Spalarni”.  

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (WPGO), województwo 
pomorskie zostało podzielone na siedem regionów obsługiwanych przez Regionalne Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK).  Dzięki tym instalacjom prowadzony jest odzysk materiałów przeznaczonych 
do wtórnego wykorzystania, w tym kompostowanie frakcji BIO. Jednakże część odpadów nie powinna być 
docelowo unieszkodliwiana na składowiskach odpadów. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia planuje się 
zaprojektowanie oraz budowę Spalarni, której zadaniem będzie odzysk i unieszkodliwianie odpadów w procesie 
termicznego przekształcania. Odpady które trafią do Spalarni będą uprzednio wydzielone ze strumienia 
odpadów komunalnych w RIPOK na terenie województwa pomorskiego. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja 
ewentualnie z finansowaniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, zwane dalej 
„Przedsięwzięciem”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również transport odpadów z RIPOK do Spalarni.  

Wytwarzana w Spalarni energia cieplna i elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne zakładu oraz 
sprzedawana do zewnętrznych odbiorców. 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” w roku 2010 na terenie 
województwa pomorskiego wytworzono ok. 743 tys. Mg odpadów komunalnych natomiast prognozy zakładają 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów w roku 2016 do ok 815 tys. Mg. Prognozuje się, iż w 2016 r. w 9 
pomorskich RIPOK wytwarzanych będzie rocznie ok. 255 tys. Mg frakcji energetycznej. Obecnie Zamawiający 
prowadzi szczegółowe analizy wartości opalowej frakcji energetycznej wydzielanej w pomorskich RIPOK.  
Zostaną one udostępnione partnerom zaproszonym do dialogu konkurencyjnego. Na podstawie prognoz 
dotyczących ilości wytwarzanych odpadów na terenie obszaru, który ma być obsługiwany przez Spalarnię  oraz 
mocy i technologii przerobowych poszczególnych RIPOK, które zadeklarowały uczestnictwo w Projekcie 
wydajność planowanej Spalarni wstępnie oszacowano na ok. 249 tys. Mg/rok, przy założonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wartościach referencyjnych dotyczących wartości opałowej odpadów. 

2 Posiadane dokumenty 

Następujące dokumenty zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym Partnerom Prywatnym: 

2.1 Decyzje administracyjne 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z 

dnia 26 października 2000 roku, 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji 

termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych na terenie Zakładu 

Utylizacyjnego Sp.z o.o. w Gdańsku, która stała się ostateczna dnia 3 lutego 2012 r. 
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2.2 Inne dokumenty 

2.2.1 Dokumentacja przygotowana w ramach projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej” – faza przygotowawcza : 

 Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

Wydanie VI z marca 2012 roku, 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji termicznego 

zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego  

Sp. z o.o. w Gdańsku z marca 2011 r., 

 Raport z badania składu morfologicznego odpadów komunalnych z marca 2011 r., 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ) na projektowanie i budowę zakładu 

termicznego przekształcania odpadów z października 2011 r., 

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ) na usługę Public Relations wraz  

z edukacją ekologiczną z sierpnia 2011r., 

 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z września 2010 roku, 

 Raport z przeprowadzonych działań PR z grudnia 2011 r. 

2.2.2 Pozostałe dokumenty: 

 Umowa o dofinansowanie fazy przygotowawczej projektu zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.02.01.00-00-005/12 z dnia 21 grudnia 2012 r., 

 Umowa o współpracy zawarta w dniu 16 listopada 2012 r. na potrzebę realizacji fazy przygotowawczej 

projektu POIS.02.01.00-00-005/12, zawarta pomiędzy 5 ZZO z terenu woj. pomorskiego, 

 Wariantowe studium lokalizacyjne i prawno-ekonomiczne „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych w Gdańsku” z dnia 10 stycznia 2012 r., 

 Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji 

do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów z czerwca 2008 r. (stan na marzec 2009), 

 Dokumentacja geotechniczna – ocena miąższości osadów organiczno-gliniastych oraz warunków gruntowo-

wodnych w miejscu przewidzianej zabudowy spalarni odpadów na terenie Zakładu Utylizacyjnego w 

Gdańsku – Gdynia 2011 rok, 

 Dokumentacja techniczno-prawna do opracowania wpływu elektrociepłowni, będącej zakładem 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku – 

Szadółkach na istniejący system ciepłowniczy GPEC Gdańsk – Gdańsk 20.06.2012 r., 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018. 

 

3 Lokalizacja Spalarni 

3.1 Opis proponowanej lokalizacji. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części województwa pomorskiego, w granicach 

administracyjnych miasta Gdańsk. Lokalizacja obejmuje tereny ok. 200 m na zachód od obwodnicy 

trójmiejskiej, tuż przy dzielnicy Szadółki.  
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Planowany zakład zostanie zlokalizowany w pd-zach części terenu Zakładu Utylizacyjnego  

Sp. z o.o. przy ul. Jabłoniowej 55 w dzielnicy Gdańsk-Szadółki, na działce nr 242/1 obręb 48 Szadółki, w jej 

południowo-wschodniej części, w obrębie rezerwy terenu oznaczonej numerem 800/3 położonej na terenie 

gminy Gdańsk.  

Powierzchnia ww. działki wynosi 3,20 ha. Planowana inwestycja zajmować będzie powierzchnię ok. 2, 28 ha. 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki 242/1 znajdują się: 

- od północy - teren Zakładu w postaci rekultywowanej kwatery na odpady zmieszane; 

- od zachodu - teren Zakładu stanowiący rezerwę składowiska; 

- od południa - kwatera do składowania azbestu na terenie Zakładu; 

- od strony wschodniej - w odległości blisko 100 m, przebiega obwodnica trójmiejska. 

 [patrz: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 do RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO]. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

przyjętego uchwałą nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2000 roku. Zgodnie z 

zapisami planu teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze 006-53. W strefie 53 określa się funkcję 

wydzieloną uciążliwą: Składowisko odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów do intensywnej 

utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne). 

Zgodnie z interpretacją zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawioną w 

piśmie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków nr WUAiOZ-I-735/3407/2010/5-AB/267593 z 

dnia 14 października 2010r. pod pojęciem „inne” można rozumieć również zakład termicznego przetwarzania 

odpadów, który należy zaliczyć do obiektów do intensywnej utylizacji odpadów [patrz: ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 

NR 1 do RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO]. 

3.2 Stan własności 

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków działek nr 242 i 212 obręb nr 48 przy ul. 

Jabłoniowej znajdują się w użytkowaniu wieczystym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Właścicielem działki jest 

Miasto Gdańsk. 

Stan prawny – oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów oraz badanie Księgi Wieczystej 

GD1G/00050764/1 

Położenie nieruchomości przy ul. Jabłoniowej 55 (na terenie ZUT/ZZO Szadółki) 

Obręb ewidencyjny 0048 

Oznaczenie nieruchomości 242 

Obszar 
25,13 ha (w tym fragment działki o pow. 2,28 ha; niewydzielony 

geodezyjnie pod spalarnię) 

Sposób korzystania (dział II 
KW) 

LzV; LzVI; dr; N; Tr 

Użytkownik wieczysty ZUT (do 14.08.2032 r.) 

Ciężary i ograniczenia wolny od wpisów 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała RMG 
Nr XXVIII/819/00 z dn. 26.10.2000r. (numer planu 2307) 

Karta terenu nr 006 
Strefa 53 – funkcje wydzielone uciążliwe: składowisko odpadów 

komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów do intensywnej utylizacji 
odpadów (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne) 
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4 Technologia Spalarni 

Do najistotniejszych cech Spalarni należą: 

 Planowana wydajność około 250 000 Mg/rok. 

 Szacowana średnia wartość opałowa odpadów ok. 11-16 MJ/kg 

 Kocioł z paleniskiem rusztowym, który zapewni możliwość spalania odpadów o różnej wartości opałowej. 

 System oczyszczania spalin, oparty na metodzie półsuchej usuwania zanieczyszczeń kwaśnych oraz 

niekatalitycznej redukcji tlenków azotu – SNCR.  

 Produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja) 

Planowana spalarnia odpadów będzie spełniała wymagania Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola). 

 

5 Partner Publiczny 

Podmiotem Publicznym będzie Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. lub powołana w celu realizacji Przedsięwzięcia 

spółka komunalna.  

6 Rozważane struktury instytucjonalne oraz podział zadań i ryzyk 

związanych z Przedsięwzięciem  

Celem Zamawiającego jest uzyskanie możliwie najniższej ceny za usługi zagospodarowania frakcji energetycznej 

w Spalarni przy zachowanym wysokim standardzie usług świadczonych przez partnera prywatnego (tj. 

maksymalizacja tzw. value-for-money) oraz optymalizacja całkowitego kosztu (łącznych nakładów 

inwestycyjnych kosztów eksploatacji Spalarni) w całym cyklu życia Przedsięwzięcia. 

W tym celu Zamawiający zamierza zastosować mechanizm wieloletniej umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, opartej na podziale zadań i ryzyk między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. 

Wstępnie zakłada się, że partner prywatny będzie ponosił co najmniej ryzyko budowy oraz dostępności 

planowanej Spalarni. Rozważane są m.in. dwa modelowe rozwiązania kontraktowe: 

1. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę i zarządzanie Spalarnią (kontrakt 
DBO), a partner publiczny za pozyskanie niezbędnych środków finansowych na pokrycie nakładów 
inwestycyjnych.  

2. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę, zarządzanie oraz częściowe 
sfinansowanie Spalarni (kontrakt DBFO), a partner publiczny za pozyskanie ewentualnej dotacji na budowę 
Zakładu. 

Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem będzie przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a 

ostateczna struktura instytucjonalna będzie określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

określonej po zakończeniu dialogu konkurencyjnego.  
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7 Struktura finansowania Przedsięwzięcia 

Wstępnie założono, że Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków funduszy europejskich w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe środki na pokrycie nakładów 

inwestycyjnych zostaną zapewnione przez podmiot publiczny i/lub przez partnera prywatnego, zgodnie z 

podziałem zadań i ryzyk określonych w trakcie dialogu konkurencyjnego. 

Celem Zamawiającego jest ograniczenie w maksymalnym możliwym zakresie wpływu Przedsięwzięcia na 

wskaźniki zadłużenia Miasta Gdańska. 

 


