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Budowa nowego obiektu w  sąsiedz-
twie domu gdzie mieszkamy, zawsze wy-
wołuje w nas obawę przed zmianą w oto-
czeniu, które już dobrze znamy i w którym 
przyzwyczailiśmy się żyć. Najwięcej kon-
trowersji przy tego typu inwestycjach wy-
nika zwykle z braku dostatecznej wiedzy 
o  tym, jak działa nowoczesna Instalacja 
Odzysku Zielonej Energii. W efekcie może 
się okazać, że tylko z  powodu niezrozu-
mienia i  niechęci do poświęcenia kilku 
chwil na obiektywną ocenę rozwiązania 
zaproponowanego przez ECO Ekologicz-
ne Centrum Odzysku Sp.zo.o. oraz ZEC 
Dzierżoniów Sp.zo.o- szansa na realizację 
dobrego dla mieszkańców Bielawy pro-
jektu przepadnie bezpowrotnie. Niniej-
sze wydawnictwo ma przybliżyć Państwu 
rzetelne informacje na temat planowanej 

Instalacja Odzysku EnErgII W BIElaWIE
co to takiego?
dlaczego ta inwestycja jest potrzebna Bielawie?
Obalamy mity, prezentujemy fakty!
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w  Bielawie budowy Instalacji Odzysku 
Zielonej Energii.

Proponowane rozwiązanie, pomimo 
koniecznych nakładów inwestycyjnych 
pomoże zapobiec lub ograniczy wzrost 
cen ciepła w  przyszłości, zwłaszcza po 
roku 2022. Produkowane z odpadów cie-
pło zastąpi dotychczasową produkcję 
ciepła z kotłów opalanych miałem węglo-
wym. Ograniczy to negatywny wpływ na 
zdrowie ludzi i  ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska poprzez zmniejszenie zużycia 
węgla oraz zmniejszy koszty emisji gazów 
cieplarnianych CO2. Budowa instalacji 
IOZE w  Bielawie daje gwarancję, że bę-
dziemy mieć czyste lasy, czyste powietrze 
i oszczędności w naszych portfelach.

Informator dla mIeszkańca BIelawywIOSNa - laTO 2022

ZEC Dzierżoniów Sp. z o. o.
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1. cO tO takIEgO?

kOncEpcja IOzE cElE prOjEktu

Planowana IOZE będzie przetwarzała paliwo  
alternatywne z pozostałości po sortowaniu  

odpadów komunalnych oraz odpadów  
selektywnie zebranych

Energia z odpadów zostanie wykorzystana do  
całorocznej produkcji energii elektrycznej  

i ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji z turbiną ORC

Ciepło zagospodarowane będzie w całości  
do sieci ciepłowniczej 

w Dzierżoniowie ( w przyszłości może w Bielawie)

Technologia IOZE odpowiada wymogom najlepszej dostępnej 
techniki (ang. BAT) zawartym w dyrektywie 2010/75/UE203

Technologia IOZE jest sprawdzona w wielu pracujących  
instalacjach w Polsce i UE

Kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania prze-
tworzonych odpadów komunalnych w  powiecie dzierżoniow-
skim poprzez wykorzystanie całego potencjału energii z  tych 
odpadów do produkcji ciepła i  energii elektrycznej w  wysoko-
sprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego.

Stworzenie modelu „samowystarczalności energetycznej regio-
nu” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych 
i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie.

Zastąpienie około 80 % produkcji ciepła w  kotłach węglowych 
produkcją ciepła z odpadów i  zmniejszenie zużycia węgla oraz 
emisji CO2.

Poprawa wskaźników „efektywności energetycznej sieci ciepłow-
niczej w  kolejnych latach i  możliwość przyłączenia się nowych 
odbiorców ciepła.

Zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych 
o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest praw-
nie zabronione.

Ograniczenie wielkości emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów za-
kupu uprawnień do emisji poprzez budowę IOZE.

a) ruchoma podłoga
b) przenośnik łańcuchowy i podajnik 
c) komora spalania z rusztem schodkowym 
d) komin awaryjny
e) kocioł na olej termalny do wymiany ciepła 
f ) wieża ekonomizerów do wykorzystania  

 energii resztkowej   
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g) elektrofiltr do oczyszczania spalin wentylator spalin
h) wentylator spalin    
i) klapa recyrkulacji  
j) komin  
k) przenośnik popiołu  

l) przenośniki ślimakowe popiołu 
m) przenośnik łańcuchowy zgrzebłowy
n) kontener u popiół
o) SNCR
p) filtry tkaninowe



3Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

2. dlaczEgO ta InWEstycja jEst pOtrzEBna BIElaWIE?
czynnIk EkOnOmIczny

Największe znaczenie dla przyszłych 
podwyżek cen prądu i  ciepła, zgodnie 
z opinią ekspertów, ma wzrost cen upraw-
nień do emisji CO2. Jeszcze w 2020r owe 
pozwolenia kosztowały ok. 20 euro za 
tonę wyemitowanego CO2. Dziś kwota ta 
jest ponad 4 razy większa i zbliża się do 90 
euro za tonę.

Nic więc dziwnego, że liczni analitycy 
rynkowi wyliczyli potencjalny wzrost cen 
energii na zatrważająco wysokim pozio-
mie 100 %. Wszystko wskazuje na to, że 
polskie gospodarstwa będą musiały liczyć 
się z wyższymi rachunkami za prąd i cie-
pło. Właśnie widmo drożejących upraw-
nień było jednym z czynników, dla których 
ECO Sp.zo.o  i  ZEC Dzierżoniów Sp.zo.o. 
przygotowały alternatywne rozwiązania, 
gdzie niemal w 80 % węgiel może zostać 
zastąpiony przez RDF.

Problemy ciePłownictwa 
i energetyki

Ciepłownie takie jak Zakład Energetyki 
Cieplnej w  Dzierżoniowie są zobowiąza-
ne do zakupu praw do emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. W  kolejnych latach 
podobnie będzie w ciepłowni w Bielawie. 
Obecny koszt uprawnień utrzymuje się 
w  wysokości około 90 euro za prawo do 
emisji 1 tony dwutlenku węgla.

Przykładowa roczna  
kalkulacja kOsztóW  

spalEnIa: 

10 000 ton x 2 tony emisji dwutlen-
ku węgla = 20 000 uprawnień EUA

20 000 EUA x 89 euro = l 780 000 
euro x 4,65 = 8 277 000,00 PLN

Jak widać z powyższej kalkulacji - brak 
zdecydowanych działań przy istniejącej 
obawie wzrostu cen EUA nawet do l00 
euro/szt. doprowadzi wszystkie ciepłow-
nie w kraju opalane węglem do koniecz-
ności drastycznych podwyżek cen ciepła. 
W  kolejnych latach podobnie będzie 
w ciepłowni w Bielawie. A kto za to za-
płaci? Proszę sobie samemu odpowie-
dzieć na to pytanie. 

Budowa Instalacji Odzysku Energii 
jest niezbędnym rozwiązaniem gwa-
rantującym utrzymanie cen ciepła na 
niskim poziomie.

HandEl upraWnIEnIamI  
dO EmIsjI cO2 tO jEst?

Handel uprawnieniami do emisji CO2 
to jeden ze sposobów realizacji najpopu-
larniejszej obecne metody ograniczania 
społecznych kosztów zanieczyszczeń. 
Mowa o  handlu przydziałami do emisji 
zanieczyszczeń - systemowi generowania 
zysku na sfinansowanie redukcji nega-
tywnych skutków ludzkich działań wobec 
przyrody. Mówiąc najprościej jak to możli-
we, handel emisjami CO2 polega na tym, 
że specjalnie powołane instytucje przy-
dzielają zakładom produkcyjnym (zwy-
kle ciepłowniom i  elektrowniom) upraw-
nienia do emisji CO2. Jedno odpłatnie 
nabyte uprawnienie pozwala na emisję  
1 tony CO2 do atmosfery. Spalenie  
1 tony węgla produkuje 2 tony CO2.

Sprzedaż uprawień do emisji dwu-
tlenku węgla prowadzona jest w Europie 
od blisko 15 lat. Za organizację całego 
handlu, określanego skrótem EUA (ang. 
European Allowances) odpowiada Ko-
misja Europejska - najważniejszy organ 
wykonawczy Unii Europejskiej, natomiast 
na świecie handel prawami do emisji 
CO2 prowadzony jest we wszystkich 192 
krajach, które do tej pory podpisały tzw. 
traktat z Kioto. Dokument ten został pier-
wotnie przyjęty już w 1997 roku. Co wię-
cej, protokół ten jest pierwszym aktem 
uzupełniającym Ramową Konwencję Na-
rodów Zjednoczonych w  Sprawie Zmian 
Klimatu (UNFCCC).

Ta zasłużona dla Natury forma otakso-
wania nakładana jest na produkty/usługi/
czynności generujące negatywne czyn-
niki zewnętrzne. W  przypadku elektrow-
ni i  ciepłowni mowa oczywiście o  emisji 
szkodliwego CO2.

Handel uprawnieniami do emisji CO2 
polega więc na pobraniu opłaty za szko-
dliwe skutki produkowania energii z  wę-
gla. Dzięki zyskowi z  handlu uprawnie-
niami możliwe jest zrekompensowanie 
negatywnych efektów działania ludzkie-
go. Na mocy unijnych rekomendacji zysk 
ze sprzedaży uprawnień jest przeznacza-
ny właśnie na walkę ze szkodliwą emisyj-
nością CO2. Ceny praw do emisji mogą 
wzrosnąć do takich wartości, że produk-
cja ciepła i prądu z węgla będzie za droga 
i nie do udźwignięcia przez odbiorców.

Reasumując, to właśnie ceny EUA 
mogą finalnie zakończyć historię węgla 
jako głównego paliwa energetycznego 
- tak w Polsce jak i na świecie. Pozostałą 
alternatywą dla węgla jest choćby gaz 
ziemny, RDF czy biopaliwa. Z  gazem 
jak dzisiaj jest wiemy wszyscy, dlatego 
należy dzisiaj odpowiedzieć sobie na 
pytanie: Czy nie warto stawić na paliwo 
które już mamy?

ZEC Dzierżoniów Sp. z o. o.

Podstawowe parametry IOE

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

zainstalowana moc elektryczna i cieplna jednostki kogeneracyjnej 
- 2,3  MWe i 9,6 MWt

nominalna moc cieplna zlikwidowanych kotłów węglowych na 
ciepłowni CO2 - 29,04 Mwt

ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła w wysoko-
sprawnej kogeneracji - 18 400 MWe/rok i 280 080 GJ/rok

ogranieczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) 
w wyniku wyłączenia z produkcji ciepła części zainstalowanych 
kotłów węglowych oraz zmniejszenia produkcji w pozostałych 

kotłach - 16 996 Mg CO2/rok
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Zwiększenie pewności 
zasilania w ciepło 
poprzez budowę 

nowego źródła 
wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

z kotłów węglowych

Dzięki tańszemu paliwu, 
możliwość utrzymania 

atrakcyjnej ceny za 
ciepło dla  

odbiorców

Gwarancja przyłączenia 
się nowych odbiorców 

ciepła w ramach 
likwidacji niskiej emisji 

- do sieci efektywnej 
energetycznie po 
niższych kosztach

IOZE będzie się składała z  rozwiązań technologicznych, które 
stanowią najlepszą dostępną technikę BAT zgodnie z  dyrektywą 
2010/75/UE (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych). Instala-
cja będzie składała się z następujących głównych elementów:

•	 strefa przyjęcia,

•	 system podawania paliwa do komory spalania,

•	 jedna linia spalania oparta na technologii komory spalania z  rucho-
mym złożem oraz komora dopalania o wydajności 3,6 ton/h,

•	 kocioł z olejem termalnym o mocy około 10 MW, 

•	 turbina ORC o mocy 2,3 MWel i 9,6 MWt,

•	 wieloetapowy system oczyszczania spalin z zastosowaniem metody su-
chej, spełniający wymogi UE,

•	 zautomatyzowany system kontroli i monitorowania procesu,

•	 przyłącza technologiczne do odpowiednich sieci,

•	 komin stalowy do uwalniania oczyszczonych spalin do atmosfery.

System oczyszczania spalin za-
pewnia spełnienie wymogów eu-
ropejskiej dyrektywy 2000/76/CE. 
Konstrukcja systemu pozwala unik-
nąć zużycia czystej wody i produkcji 
ścieków.

Produkty reakcji i  lotne popioły 
są usuwane z  gazów spalinowych 
za pomocą filtra workowego. Cząst-
ki budują „placek filtracyjny”, który 
podnosi efektywność oddzielania 
zanieczyszczeń.

Spaliny są oczyszczane w  syste-
mie suchej sorbcji przy pomocy filtra 
ceramicznego. Filtr oczyszczany jest 
przez impulsy sprężonego  powie-

działania na rzecz bezPiecznego  
funkcjOnOWanIa InstalacjI:

OczyszczanIE spalIn

DoświaDczony operator –  
sprawDzona technologia

restrykcyjne normy

monitoring i kontrola emisji  
zanieczyszczeń

tablica o aktualnej emisji  
zanieczyszczeń on-line

surowe kary za  
przekroczenie emisji

Skuteczność oczyszczania gazów ze spalania mierzona jest w ko-
minie w sposób ciągły. Dane są rejestrowane i przechowywane 

w bezpieczny sposób.

Ciągły system monitoringu (CEMS) mierzy CO2, NOx, SOx, pył i inne 
składniki.

System kontroli umieszczony jest w kominie na wysokości ponad 
8-krotności średnicy komina, w celu zapewnienia jednolitego prze-

pływu gazów.

Na tej samej wysokości komina, w którym zainstalowany jest 
system monitorowania gazów umieszczony jest punkt połączenia 

analizatora gazu.

trza, a pozostałości kierowane są do 
dużych worków poniżej systemu fil-
tracyjnego. Kontrolowana prędkość 
ciągu ssącego (wentylatora) wypro-
wadza spaliny przez komin.

Program steruje sposobem do-
starczania stosowanych dodatków 
do kolektora pod filtrem i  dozowa-
nia nowego dodatku do systemu.

Zalety suchego oczyszczania ga-
zów spalinowych:

1. Nie zużywanie wody

2. Brak ścieków

3. Brak widocznego „dymu” z komina

ZEC Dzierżoniów Sp. z o. o.
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nOWa zIElOna EnErgIa W BIElaWIE

Projekt budowy Instalacji Odzysku 
Zielonej Energii przewiduje budowę no-
wej instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych (RDF), gdzie 
produkowana będzie energia elektryczna 
i  ciepło w  kogeneracji. Jesteśmy przeko-
nani o  słuszności i  potrzebie jej realiza-
cji. Zależy nam także, aby mieszkańcy 
byli rzetelnie i  uczciwie poinformowani 
o  wszystkich zaletach i  wadach projektu. 
Z  pewnością nie byłoby z  korzyścią dla 
samych mieszkańców, gdyby z  powodu 
niezrozumienia lub podsycania nieuza-
sadnionych obaw odrzucili dobry projekt. 
Spójrzmy więc obiektywnie i  bez uprze-
dzeń na proponowany przez ECO Ekolo-
giczne Centrum Odzysku Sp.zo.o. i  ZEC 
Dzierżoniów Sp.zo.o. projekt całkowicie 
nowego źródła ciepła produkującego jed-
nocześnie (tj. w kogeneracji) także energię 
elektryczną.

Problem zagospodarowania odpadów 
komunalnych dotyka wszystkie wysoko 
rozwinięte kraje. Jest on tym większy, że 
wraz z rozwojem gospodarczym oraz po-
lepszającą się jakością życia ich mieszkań-
ców, ilość odpadów komunalnych rośnie.

Celem projektu jest kompleksowe 
rozwiązanie problemu zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych poprzez wy-
korzystanie całego ich potencjału energii 
do produkcji ciepła i  energii elektrycznej 
w  wysokosprawnej kogeneracji do syste-
mu ciepłowniczego. Ogromne znaczenie 
ma również fakt, że zastąpienie produkcji 
ciepła w  kotłach węglowych produkcją 
ciepła z odpadów zmniejszy zużycie węgla 
oraz ograniczy emisję CO2.

Instalacja będzie funkcjonowała 
przez cały rok z  pełnym wykorzystaniem 
technologii służącej do produkcji energii 
elektrycznej i  ciepła. Wytworzone ciepło 
w  całości zostanie zagospodarowanie 
na potrzeby sieci ciepłowniczej powiatu 
dzierżoniowskiego.

co zadecydowało o loka-
lIzacjI mIEjsca InstalacjI?

 Planowana lokalizacja instala-
cji znajdować się będzie przy budowa-
nej obwodnicy miasta Bielawa i  dojazd 
do niej nie będzie wymagał przejazdu 
przez drogi gminne. Paliwo wytarzane 
będzie na miejscu w  instalacji komu-
nalnej na tym samym terenie. Ozna-
cza to, że ruch samochodowy ulegnie 

zmniejszaniu, ponieważ obecnie produ-
kowane paliwo alternatywne rdf,  jest 
wywożone do cementowni. Natomiast  
w momencie zrealizowania inwestycji wy-
tworzone i spalone zostanie na miejscu. 
Samochody nie będą więc zwiększały ru-
chu w mieście, co nie pogorszy komfortu 
mieszkańców powiatu Dzierżoniowskie-
go. Ponadto sposób przechowywania 
paliwa alternatywnego jest bezpieczny 
i nie powodujący zagrożeń czy emisji do 
powietrza. 

Rozładunek będzie następował za po-
mocą ruchomej podłogi dopiero po pod-
łączeniu do instalacji, w  hali mającej at-
mosferę z obniżonym ciśnieniem, z której 
powietrze zasysane do komory spalania 
uniemożliwia wydostawanie się do oto-
czenia jakichkolwiek odorów i pyłów.

cO tO jEst Odpad  
kOmunalny?

Odpady - zgodnie z  art. 3 Ustawy 
o  odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z 
póź. zm) oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot należący do jednej z kategorii, 
określonych w załączniku nr l do ustawy, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć się lub do ich pozbycia się jest 
obowiązany.

Odpady komunalne - odpady powsta-
jące w  gospodarstwach domowych z  wy-
łączeniem pojazdów wycofanych z  eks-
ploatacji, a  także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych, pochodzące 
od innych wytwórców, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych.

Odzysk energii - termiczne przekształ-
cenie odpadów w celu odzyskania energii.

RDF - (ang. Refuse Derived Fuel) paliwo 
alternatywne powstające w wyniku wysor-
towania oraz odpowiedniego przygotowa-
nia frakcji odpadów charakteryzujących się 
wysoką wartością opałową.

Termiczne przekształcanie odpadów 
- rozumie się przez to spalanie odpadów 
przez ich utlenianie oraz inne procesy 
termicznego przekształcania, w tym piro-
lizę, zgazowanie, proces plazmowy - o ile 
substancje powstające podczas procesów 
termicznego przekształcania są następnie 
spalane.

co będzie sPalane  
w instalacji odzysku 

EnErgII?

Instalacja będzie przystosowana do 
spalania RDF-u, czyli paliwa alternatyw-
nego do którego produkcji używa się 
wyselekcjonowanej z odpadów komunal-
nych frakcji palnej: papieru, folii, plastiku, 
drewna, ubrań itp., której recykling jest 
niemożliwy lub nieopłacalny, a  zarazem 
odpady takie nie mogą być składowane 
w ziemi lub kompostowane, z racji ich wy-
sokiej wartości energetycznej i jednocze-
śnie długiego czasu rozkładu.

W pierwszej kolejności należy za-
znaczyć, iż RDF to paliwo wytwarzane 
zgodnie z normami określonymi przez 
organizacje normalizacyjne w tym Polski 
Komitet Normalizacyjny. W odniesieniu 
do Paliwa RDF mają zastosowanie m.in. 
normy jakości:

- PN-EN 15358:2011 Stałe paliwa wtór-
ne -- Systemy zarządzania jakością 
-- Szczegółowe wymagania dla ich za-
stosowania do produkcji stałych paliw 
wtórnych,

- PN-EN ISO 21637:2021-06 Stałe paliwa 
wtórne – Terminologia,

- PN-EN 15359:2012 - Wymagania tech-
niczne i klasy. 

Na etapie opracowania koncepcji 
techniczno-ekonomicznej IOZE dokona-
no analizy frakcji palnej w  Instalacji Ko-
munalnej w  Bielawie. Na podstawie uzy-
skanych danych z badań morfologicznych 
wynika, że odpady tam dostarczane na-
dają się do termicznego przekształcenia 
i  są idealnym komponentem do paliwa 
alternatywnego RDF. Można więc przy-
jąć, że strumień odpadów pochodzących 
z  Instalacji Komunalnej z  Bielawy do wy-
korzystania w  IOZE w Bielawie, może być 
dostarczany sukcesywnie w  ciągu całego 
roku. Na podstawie wyników badań labo-
ratoryjnych w Instalacji Komunalnej w Bie-
lawie w  zakresie wartości opałowej i  cie-
pła spalania frakcji palnej o  kodzie 19 12 
10. przyjęto, że średnia kaloryczność RDF 
wynosi około 16 GJ/t, a wilgotność około 
25%.

W efekcie spalania RDF do atmosfe-
ry emituje się nawet kilkunastokrotnie 
mniej związków chemicznych niż w in-
stalacji pracującej obecnie, opartej na 
spalaniu węgla, co ma ogromne zna-

czenie biorąc pod uwagę aspekt ekolo-
giczny tego przedsięwzięcia. Instalacje 
do termicznego przekształcania paliwa 
alternatywnego, zgodne z  opinią eks-
pertów, są znacznie bezpieczniejsze 
od instalacji węglowych. Dla przykładu 
należy podać, że obecnie obowiązujące 
normy dotyczące emisji dwutlenku siarki 
SO2 to 1300 mg /m3 a w przypadku pla-
nowanej instalacji IOZE norma ta wynosi 
do 50 mg/m3 Emisja pyłów PM l0, obecna 
norma to l00 mg/ m3 a w  instalacji IOZE 
wskaźnik ten wynosi 10 mg / m3. Podob-
nie wyglądają również inne parametry 
dot. tlenków azotu NOx czy tlenku węgla 
CO. To właśnie czystość i zaawansowa-
nie technologiczne, jakie gwarantują 
tego typu rozwiązania doprowadzi-
ło do budowy setek takich instalacji 
w  zachodniej Europie. Kraje takie jak 
Norwegia, Szwajcaria czy Szwecja nie 
decydowałyby się na energetyczne wy-
korzystanie RDF zamiast węgla, gdy-
by nie było to: tańsze, bezpieczne dla 
zdrowia i bardziej ekologiczne rozwią-
zanie. 

tEcHnOlOgIa spalanIa

Planowana IOZE została oparta na 
innowacyjnej, ale sprawdzonej już tech-
nologii w  kilku pracujących instalacjach. 
Innowacyjnym rozwiązaniem wyróżnia-
jącym tą instalację jest komora spalania 
z  ruchomym złożem. Jako rozwiązanie 
alternatywne do zastosowania w  IOZE 
przyjęto także komorę spalania z rusztem 
ruchomym. System spalania odpadów 
składa się z komory spalania z ruchomym 
złożem oraz komory dopalania.

Proces termicznego przekształcania 
odpadów będzie automatyczny i  nie bę-
dzie wymagane ciągłe wspomaganie 
procesu przy użyciu konwencjonalnego 
paliwa (poza procedurami rozruchu insta-
lacji). Integralną część instalacji stanowić 
będzie efektywny system oczyszczania 
spalin, gwarantujący otrzymanie emisji 
zanieczyszczeń na poziomie znacznie 
mniejszym niż wymagne prawnie. 

przygOtOWanIE OdpadóW

Paliwo do Instalacji Odzysku Zielonej 
Energii będzie dostarczane w  szczelnych 
kontenerach, naczepach i  podawane 
przez oddzielne przenośniki taśmowe do 

ZEC Dzierżoniów Sp. z o. o.

ECO Sp. z o. o.
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zasobnika dozowania paliwa wyposażo-
nego w  system złożony z  podwójnych 
klap. Dostawy odpadów do termicznego 
przekształcania będą realizowane wyłącz-
nie w porze dziennej.

Odpady planowane do przekształce-
nia w  przedmiotowej instalacji magazy-
nowane będą wyłącznie w  hali przyjęcia 
odpadów, w  zamkniętych kontenerach, 
naczepach z  ruchomą podłogą, w  ilości 
zapewniającej 3 dniowy zapas ciągłości 
pracy instalacji. Wilgotność odpadów po-
dawanych do procesu technologicznego 
- na poziomie 25%.

rodzaj i charakterystyka 
WytWarzanycH OdpadóW

Wszystkie odpady niebezpieczne 
i  inne niż niebezpieczne kierowane na 
zewnątrz instalacji będą przekazywane 
firmom posiadającym stosowne decyzje 
i zezwolenia na ich odbiór, transport oraz 
odzysk lub unieszkodliwianie.

spOsóB mOnItOrOWanIa 
spalIn

Układ odpylania i oczyszczania spalin 
(metoda sucha) zawierać będzie reaktor 
dozujący materiały pomocnicze (dodatki), 
urządzenia do odprowadzenia produktów 
ubocznych, komin oraz układ automatyki 
i pomiarów wraz z układem ciągłego mo-
nitoringu.

Porównanie emisji z instalacji przemysłowych opalanych odpadami, węglem, 
olejem opałowym i gazem ziemnym

Instalacja będzie wyposażona w  sys-
tem pomiarowy umożliwiający w sposób 
ciągły pomiar i  kontrolę emisji z  cało-
dobową transmisją danych do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. Powyższe dane prezento-
wane będą na tablicy świetlnej, w miejscu 
publicznym w  pobliżu instalacji. Każdy 
zainteresowany będzie miał możliwość 
obserwować wszystkie istotne parametry 
i  poziom emisji na stronie internetowej 
instalacji.

strEfa OcHrOnna

Dla przedmiotowej inwestycji nie 
istnieje potrzeba ustanawiania obszaru 
ograniczonego użytkowania. Uciążliwość 
obiektu zamyka się w  obrębie nierucho-
mości objętych inwestycją. Zgodnie z art. 
135 ust. l Ustawy Prawo ochrony środo-
wiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z poź. zm.) obszar ograniczonego 
użytkowania tworzy się w przypadku, gdy 
mimo zastosowania dostępnych rozwią-
zań technicznych, technologicznych i  or-
ganizacyjnych nie mogą być dotrzymane 
standardy jakości środowiska.

Analizując wpływ podobnych insta-
lacji, tak w  Polsce jak i  w  Europie można 
z  całą pewnością stwierdzić, że komfort 
życia mieszkańców zamieszkujących 
w ich pobliżu jest na wyższym poziomie, 
a  stan zdrowia populacji jest powyżej 
przeciętnej krajowej. Ponadto lokalizacja 
podobnych instalacji nie ma wpływu na 
ceny pobliskich gruntów i nieruchomości.

3. OBalamy mIty, prEzEntujEmy fakty!

EmIsjE dO pOWIEtrza

* - UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - Komisja ds. Rakotwórczości 2000 - ,,Występowania raka w pobliżu komunalnych spalarni odpadów stałych 
w Wielkiej Brytanii” - protokół COC/00/S1 - marzec 2000
** - Moy P., Krishnan N., Ulloa P., Cohen S., Brandt-Raul P. W. - ,,Options form management of municipal solid waste in New York City: a preliminary comparison of health 
risk and policy implications” - Journal of Environmental Management, 2008, 87, 73-79
*** - M. Fatima-Reis, J. Pereira-Miguel, C. Sampaio, P. Aguiar, J. Mauricio-Melim, O. Papke - ,,Determinants of dioxins and furans in blood of non-occupationally exposed 
populations living near Portuguese solid waste incinerators”. - Chemosphere, 2007, 67 (9), S224-S230;
M. Fatima-Reis, C. Sampaio, P. Aguiar, J. Mauricio-Melim, J. Pereira-Miguel, O. Papke - ,,Biomonitoring of PCDD/Fs in populations living near Portuguese solid waste incine-
rators: Levels in human milk”. - Chemosphere, 2007, 67 (9), S231-S237;
N. Ferre-Huguet, M. Nadal, M. Schumacher, J. L. Domingo - ,,En vironmental impact and human health risk of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the 
vicinity of a new hazardous waste incinerator: a case study”. - Environmental Science and Technology, 2006, 40 (1), 61-66;
**** - Wang J. B., Wang M. S., Wu E. M. Y., Chang-Chien G. P., Lai Y. C. - ,,Approaches adopted to assess environmental impacts of PCDD/F emission from a municipal solid 
waste incinerator”. - Journal of Hazardous Materials, 2008, 152, 968-975

1
2
3
4
5

Znaczące źródła emisji dioksyn wokół nas to: niekontrolowane spalanie odpadów, wypalanie 
traw, pożary lasów, łąk, pól itp.

„Wszelkie potencjalne zagrożenia nowotworem wynikające z zamieszkania w pobliżu komunal-
nych spalarni odpadów są tak niskie, iż prawdopodobnie niemierzalne przy pomocy nawet najno-
wocześniejszych technik epidemiologicznych” * 

„Ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe oraz inne poważne choroby w wyniku zamieszki-
wania w pobliżu składowiska odpadów jest 5 razy wyższe niż w przypadku zamieszkiwania w po-
bliżu spalarni odpadów” **

„Analiza oddziaływania na środowisko wskazuje, że spalarnia odpadów komunalnych nie jest 
głównym źródłem dioksyn w swoim otoczeniu, a inne stacjonarne źródła emisji mają większe 
znaczenie” **** 

„Spalanie odpadów stałych nie wywiera wpływu na zawartość dioksyn we krwi populacji mieszka-
jącej w pobliżu spalarni odpadów stałych” ***
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Jesteśmy lokalną rodzinną firmą 
założoną w  01.05.1992r. w  Pieszycach 
przez Pana Tadeusza Drozdowskiego 
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych 
Tadeusz Drozdowski. Od początku 
działamy w obszarze gospodarki odpa-
dami, transporcie oraz ciepłownictwie. 
Od 2015r. funkcjonujemy pod nazwą 
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. 
z  o.o.. Nasza Instalacja Komunalna do 
mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów rozpoczęła działalność 
w 2013r.  W obecnej chwili zatrudniamy 
ok. 141 osób z  powiatu dzierżoniow-
skiego. Dodatkowo bazujemy na zle-
caniu prac podwykonawczych firmom 
z  naszego powiatu/regionu. Wspiera-
my funkcjonujące w  powiecie kluby 
sportowe, ośrodki kultury, stowarzy-

szenia, instytucje, osoby potrzebujące, 
fundacje, instytucje publiczne (szkoły, 
przedszkola, urzędy, biblioteki, para-
fie,), ośrodki sportu i rekreacji. W ciągu 9 
lat istnienia udało nam się zmodernizo-
wać Instalację Komunalną w najnowo-
cześniejszą technologię do doczyszcza-
nia selektywnie zebranych odpadów 
wraz z  modernizacją procesu mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów. Jesteśmy również  w trakcie 
realizacji projektu, który zakłada mo-
dernizację kompostowni oraz procesu 
doczyszczania selektywnie zebranych 
odpadów budowalnych. Wszystkie po-
dejmowane przez nas działania mają 
na celu poprawę efektywności prze-
twarzania odpadów komunalnych oraz 
ich zagospodarowanie. 

Zakład Energetyki Cieplnej w Dzier-
żoniowie zajmuje się produkcją energii 
elektrycznej i cieplnej oraz jej dystry-
bucją i sprzedażą zgodnie z wydanymi 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tycznej koncesjami.

W latach 2018 - 2020 ZEC zrealizo-
wał inwestycję polegającą na:

„Budowie instalacji wysokospraw-
nej kogeneracji opalanej biomasą w 
ciepłowni przy ul. Złotej 11 w Dzierżo-
niowie”.

W wyniku realizacji projektu po-
wstał blok kogeneracyjny, tj. kocioł 
opalany biomasą o mocy 6,05MWt oraz 
turbozespół pracujący w technologii 
ORC o mocy cieplnej 4,15MWt i mocy 
elektrycznej 1,003MWe.
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darowanie odpadów
•	Umożliwi ona pozyskanie taniej energii 

cieplnej 
•	Powstanie instalacji poprawi jakość po-

wietrza w regionie, szczególnie w okre-
sie zimowym

•	Wpłynie na obniżenie wzrostu kosztów 
ogrzewania i cen zagospodarowania od-
padów komunalnych

jakie są korzyści 
środowiskowe?

•	Zmniejszenie zanieczyszczenia powie-
trza

•	Zmniejszenie ilości składowanych odpa-
dów

•	Zmniejszenie ilości transportu odpadów 
(nie będzie trzeba ich wywozić)

jakie są korzyści 
dla miasta i gminy?

•	Możliwe przeniesienie siedziby spółki na te-
ren miasta Bielawy (przychody z tytułu CIT)

•	Zapewnienie na dziesiątki lat efektyw-
nego systemu gospodarowania odpada-
mi i dostaw energii cieplnej

•	Zwiększenie atrakcyjności dla inwesto-
rów Wałbrzyskiej Podstrefy Ekonomicz-
nej Usytuowanej na terenie Bielawy

•	Nowe miejsca pracy

jaka jEst altErnatyWa?

•	Wzrost cen za zagospodarowanie odpa-
dów, który odczują mieszkańcy

•	Do 2025 r. ciepłownie konwencjonalne 
muszą zostać zmodernizowane. Dalsze 
palenie drożejącym węglem oraz wzrost 
opłat emisyjnych sprawi, że ciepło 
podrożeje ponad 300%

•	Zagrożenie wstrzymania lub ograniczenia 
dostaw paliw kopalnych. 

•	Nieprzewidywalność cen rynkowych
•	Ciepłownie na węgiel odchodzą do la-

musa najpóźniej w 2035 roku, a ciepłow-
nie na gaz to nie alternatywa, ponieważ 
w krajach UE nie jest określona jako „zie-
lona energia”

Plan budowy i korzyści z inwestycj i- Podsumowanie

jakI jEst sEns BudOWy  
InstalacjI Odzysku EnErgII 

z odPadów?

•	Brak alternatywny dla zagospodarowa-
nia frakcji kalorycznej – eksport odpa-
dów, do innych instalacji.

•	Termiczne przekształcanie odpadów to 
konieczny element domykający system 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

•	Ustabilizowane koszty zagospodaro-
wania odpadów oraz produkcji ciepła 
i energii.

•	Odpady to jedyne paliwo, którego nie 
trzeba importować; to także jedyne pa-
liwo, za które nie trzeba płacić wysokich 
cen.

•	Ciepło systemowe to ograniczenie emi-
sji szkodliwych związków oraz gazów 
cieplarnianych.

•	Wybrano wariant najbardziej korzystny 
dla środowiska.

•	Zakład zlokalizowany będzie z  dala od 
miejsc zamieszkania, w  odległości oko-
ło 2 km od ścisłego centrum Bielawy 
i około 1000 m od najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej.

•	Bliskość dostawcy surowca RDF (wyeli-
minowanie transportu).

•	Bliskość sieci ciepłowniczych i GPZ.

ktO skOrzysta na pOWstanIu 
instalacji w bielawie?

•	Celem inwestycji jest wytwarzanie ener-
gii elektrycznej oraz cieplnej w wysoko-
sprawnej kogeneracji 

•	Rozwiązanie problemu odpadowego
•	Perspektywiczna możliwość podłącze-

nie Bielawy oraz podłączenie nowe-
go źródła z  systemem ciepłowniczym 
w Dzierżoniowie

•	Możliwość pozyskania tańszej energii 
elektrycznej na potrzeby budynków 
użyteczności publicznej Bielawy i Dzier-
żoniowa.

co konkretnie zyskają miesz-
kańcy?

•	Uruchomienie instalacji zahamuje dra-
styczne wzrosty cen za odbiór i zagospo-

Fundacja powstała w  2017 roku 
i choć początki były skromne, dziś mo-
żemy się pochwalić znaczną liczbą pod-
opiecznych oraz udziału w  jednorazo-
wych akcjach pomocowych.

Od roku 2017 udało nam się wes-
przeć:

- organizacje sportowe na kwotę prze-
szło: 53 000 zł, 

- najmłodszych, borykających się z róż-
nymi chorobami na kwotę przeszło: 63 
500 zł,

- instytucje na kwotę przeszło:  
40 500 zł

A  przed Nami jeszcze więcej! Ob-
serwujcie nas i pomóżcie w czynieniu 
dobra!

Informator dla mieszkańca Bielawy
WYDAWCA:
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce,
www.ecopieszyce.pl, tel. 74 83 65 350
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.
ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
www.zec-ddz.pl
SKŁAD i DRUK:
Drukarnia-Wydawnictwo EDYTOR
58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 15
tel. 74 645 69 70, www.edytor-studio.pl

NAKŁAD: 15000 egz.
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