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Informacje ogólne - Zakres przedsięwzięcia 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych:
� zdolność produkcyjna - 180 tys. Mg/rok
� odzysk energii elektrycznej
� odzysk energii cieplnej
� dwie niezależne linie technologiczne, o zdolności 90 tys. każda
� instalacja do waloryzacji żużli. 

Kompostownia
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Kompostownia
� kompostowanie selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji  o wydajności 4 000 Mg/rok.

Stacja  przeładunkowa odpadów w Toruniu
� docelowa wydajność stacji 60 000 Mg/rok

Sieć przesyłowa
� wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z infrastrukturą .

Wartość netto całego projektu – 522 775 100 zł (bez VAT)
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Informacje ogólne - Zasięg projektu

Projekt obejmuje zasięgiem:

BYDGOSZCZ i gminy: Solec Kujawski, 

Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, 

Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza, 
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TORUŃ i gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, 

Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, 

Obrowo, 

Łącznie około 710 tys. mieszkańców

Ponad 305 tys. ton odpadów 

komunalnych rocznie 
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Informacje ogólne - Rozszerzenie obszaru projektu

Na skierowane do NFOŚiGW pytanie dotyczące moŜliwości 
odbierania odpadów dodatkowo z innych gmin,  dnia 
6 października 2011r.  Beneficjent otrzymał odpowiedź:

„W przypadku wystąpienia wolnych mocy przerobowych w 
przyszłej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów 
dopuszczalne jest odbieranie przez zakład odpadów z innych 
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dopuszczalne jest odbieranie przez zakład odpadów z innych 
gmin niŜ te, które stanowią obszar realizacji projektu. JeŜeli 
zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz a 
nowymi gminami, to zagospodarowanie odpadów z ich terenów 
moŜe zostać objęte rekompensatą . Odpowiednie zapisy w tym 
zakresie powinny zostać odzwierciedlenie w Umowie 
Wykonawczej pomiędzy Miastem Bydgoszcz a spółką MKUO 
ProNatura Sp. z o.o.”

Ponadto,  rozszerzenie obszaru projektu nie moŜe znacząco wpłynąć 
na parametry techniczne określone w Studium Wykonalności i 
Umowie o dofinansowanie, a takŜe na wysokość dofinansowania.



Informacje ogólne – Zatrudnienie i sprzedaż energii

Zatrudnienie w ZTPOK, Stacji przeładunkowej i Kompostowni – 65 osób

Nadwyżka mocy energii cieplnej - 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok)
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Nadwyżka mocy energii cieplnej - 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok)

Nadwyżka mocy energii elektrycznej – 54 000 MWh/rok 

*Energia wyprodukowana przy założeniu spalania 180 tys. ton rocznie z regulowanym 
upustem ciepłowniczym
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