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Kalendarium Kalendarium 

 Koniec 1998 –  Powołanie do życia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

 10.04.2001    –  Podpisanie Memorandum Finansowego

 12.05.2003  - Rozpoczęcie realizacji Projektu

 2003 - 2005  - Budowa obiektów technologicznych i towarzyszących Zakładu

 2005 – Początek funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów - Eko Dolina              

           (pozwolenie na użytkowanie) – etap I

 12. 2006 -  Modyfikacja Memorandum Finansowego pod kątem realizacji II etapu inwestycji

 2008 - 2010 – Realizacja rozbudowy zakladu w ramach II etapu 
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Projekt „Gospodarka Odpadami Projekt „Gospodarka Odpadami 
dla Doliny Redy i Chylonki”dla Doliny Redy i Chylonki”

• W roku 2000 Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z   

  funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej – Funduszu ISPA (po wstąpieniu Polski do 

  UE – Fundusz Spójności)  i otrzymała w  2001r. decyzję Komisji Europejskiej 

  zatwierdzającą  Projekt o nazwie „Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki”.

• Decyzja określała maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia na 72% kosztów 

  kwalifikowanych.

• Kwota dofinansowania wyniosła 15 000 804 Euro.
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Realizacja budowy Zakładu Eko DolinaRealizacja budowy Zakładu Eko Dolina

Zgodnie z Decyzją KE, Projekt został podzielony na II etapy i obejmował budowę 
następujących obiektów dla I etapu:
• Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych – przep. Techniczna:               
  1000 Mg/rok

• Sortowni odpadów – przepustowość techniczna i technologiczna 50 000 Mg/rok (dwie zmiany) 

• Stacji demontażu urządzeń chłodniczych i sprzętu AGD i RTV – przepustowość techniczna –     
  do 350Mg urządzeń chłodniczych i 200 Mg pozostałych na rok

• Segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych – przepustowość techniczna do                  
  15 000Mg/rok

• Segmentu przerobu gruzu budowlanego -przepustowość techniczna 50 000 Mg/rok 

• Pryzmowej kompostowni odpadów zielonych – przepustowość technologiczna 6 000 Mg/rok 

• Podczyszczalnia ścieków i odcieków – przepustwość technologiczna 100m3/d

• Magazynu czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
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• Części kwatery składowej odpadów komunalnych – część kwatery B1 – B1/II o pow. 4ha,

• Systemu odzyskiwania biogazu z elektrownią,

• Kwatery składowej odpadów budowlanych,

• Kwatery składowej jednorodnych grup odpadów,

• Myjni kół i podwozi samochodowych,

• Wag platformowych i budynku wagowego,

W II etapie realizacji Projektu zaplanowano wybudowanie:
• Kompostowni halowej odpadów  – przepustowość techniczna i  technologiczna               

30 000 Mg/rok

• Rozbudowę i podwojenie przepustowosci sortowni odpadów – do przepustowości 
technicznej i technologicznej 100 000Mg/rok (dwie zmiany)
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 Budowa ZakładuBudowa Zakładu

Budowa została podzielona na II etapy realizacji
• W pierwszym etapie realizowanym w latach 2003 – 2005 (roboty budowlane) 
podpisano pięć kontraktów, dla których postępowanie przetargowe w całości zostały 
przeprowadzone przez NFOŚiGW
• Podpisano następujące kontrakty:

– 2000/PL/16/P/PE/002-01 – Doradztwo Techniczne i Nadzór nad Budową Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach 
– 2000/PL/16/P/PE/002-02 – Projektowanie, budowa i montaż (I) linii technologicznej sortowni 
oraz (II) stacji demontażu urządzeń AGD/RTV  dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w budowie 
w Łężycach
– 2000/PL/16/P/PE/002-03 -  Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach –  
Kontrakt główny obejmujący budowę i wyposażenie wszystkich obiektów zakładu wyłączając 
zakres kontraktu 002
– 2000/PL/16/P/PE/002-04 - Dostawa sprzętu dla kwatery składowej - Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Łężycach
– 2000/PL/16/P/PE/002-05 - Dostawa sprzętu eksploatacyjnego dla Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Łężycach
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W trakcie realizacji I etapu Projektu powstały opóźnienia związane z wdrożeniem 
pilotażowej technologii w obiekcie podczyszczalni ścieków i odcieków, co wpłynęło 
na konieczność przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu 03.

Skutkowało to również  przedłużeniem nadzoru nad kontraktem nr 03 przez Inżyniera 
Kontraktu realizujacego kontrakt nr 01

Dotychczasowemu Wykonawcy kontraktu nr 01 udzielono zgodnie z opinią UZP  
zamówienia dodatkowego z wolnej ręki i podpisano umowę pn.:  „Zamówienie 
dodatkowe dla dotychczasowego Wykonawcy kontraktu nr 2000/PL/16/P/PE/002- 
01 – Doradztwo Techniczne i Nadzór nad Budową Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Łężycach”  które było realizowane w latach 2007 -2010
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Obiekty wybudowane w I etapie Obiekty wybudowane w I etapie 
ProjektuProjektu



Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu



Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Realizacja II etapu ProjektuRealizacja II etapu Projektu

Po wybudowaniu obiektów I etapu, na skutek innych niż przewidywane cen

rynkowych wykonawstwa robót budowlanych powstały oszczędności w stosunku

do planowanych wydatków.

Spółka jako Beneficjent wystosowała prośbę do KE o możliwość wykorzystania

powstałych  oszczędności na realizacje kolejnego etapu Projektu.

Na przełomie lat 2006/2007 otrzymano decyzje  akceptującą, dzięki czemu

można było przystąpić do prac nad dalszą rozbudową zakładu.
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Po zrealizowaniu i oddaniu do użytkowania w 2005 r. I etapu złożono w wniosek o 
zmianę Memorandum Finansowego

W 2006 r. Beneficjent otrzymał Decyzję KE zmieniającą warunki przedsięwzięcia 
mającyce na celu :

• Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu, 
• Zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu 

W II etapie Projektu zaplanowano wybudowanie:
•  Budynku kompostowni odpadów biodegradowanlych,
• Rozbudowa budynku sortowni, wraz z dwukrotnym zwiększeniem jej wydajności 

poprzez przebudowanie linii technologicznej

              Realizacja II etapu ProjektuRealizacja II etapu Projektu
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• W drugim etapie realizowanym w latach 2008 - 2010 podpisano cztery główne 
kontrakty.

•  Podpisano następujące kontrakty:
–  2000/PL/16/P/PE/002-06  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla II etapu realizacji 

Projektu „Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki”
–  2000/PL/16/P/PE/002-07A „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów Eko Dolina w 

Łężycach: Projektowanie i rozbudowa budynku sortowni odpadów” 
– 2000/PL/16/P/PE/002-07B „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów Eko Dolina w 

Łężycach:  Dostawa wraz z projektowaniem i rozbudową linii technologicznej sortowni 
odpadów” 

– 2000/PL/16/P/PE/002-08 „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów Eko Dolina w 
Łężycach:  Projektowanie i budowa kompostowni odpadów” 
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W trakcie realizacji kontraktów okazało się, że konieczne jest rozszeżenie wcześniej 
planowanej  inwestycji, co w efekcie doprowadziło do podpisania  następująych umów:

– 2000/PL/16/P/PE/002-06-1 – Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktów nr: CCI: 
2000/PL/16/P/PE/002-07A-1 – „Projektowanie i budowa zbiornika przeciwpożarowego o poj. 
czynnej 600m3” oraz CCI 2000/PL/16/P/PE/07B-1- Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania 
odpadów „Eko Dolina” w Łężycach. Dostawy, projektowanie i rozbudowa układu podającego 
linii technologicznej sortowni odpadów do dodatkowej prasy

– 2000/PL/16/P/PE/002-07A-1 - Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w 
Łężycach: Projektowanie i budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności czynnej 600m3 

– 2000/PL/16/P/PE/002-07B-1  „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów Eko Dolina w 
Łężycach. Dostawy, projektowanie i rozbudowa układu podającego linii technologicznej

Kontrakty 07A-1 oraz 07B-1 były kwalifikowane rzeczowo, natomiast były kosztami 
niekwalifikowanymi
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Finansowanie ProjektuFinansowanie Projektu

Realizacja inwestycji budowy zakładu Eko Dolina była finansowana z nastepujących 
źródeł:

• Unię Europejską – Fundusz ISPA 2000/ Fundusz Spójności
Dotacja 15 000 804 Euro

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka inwestycyjna 22 000 000 zł

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Pożyczka inwestycyjna 11 000 000 zł

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka płatnicza na płatność końcową 10 224 900 zł

• Wkład Gmin właścicieli Spółki
22 279 100 zł
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Zestawienie wydatków poniesionych Zestawienie wydatków poniesionych 
na realizację Projektuna realizację Projektu
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Promocja i informacja o inwestycji Promocja i informacja o inwestycji 
dofinansowanej ze środków UEdofinansowanej ze środków UE

Realizacja Projektu dofinansowanego ze środków UE  wiązała się z prowadzeniem 
szerokich działań promujących zarówno Projekt jak i Unię Europejską

Przez cały okres realizacji Projekt promowano poprzez:
- informacje i notatki prasowe
- organizowanie oraz udział w konferencjach, wystawach, targach
- druk i rozpowszechnianie ulotek
- materiały audio wideo – filmy o budowie i funkcjonowaniu zakładu
- artykuły prasowe
- organizację dni otwartych i festynów
- billboardy i inne
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W trakcie realizacji inwestycji budowlanych, na terenie budowy umieszczano 
zgodnie z wytycznymi tablice informacyjne o realizacji poszczególnych kontraktów.
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Po wybudowaniu zakończeniu każdego z etapów Projektu, umieszczono tablice
pamiątkowe informujące o współfinansowaniu Projektu i promujące Unię Europejską
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Kontrole ProjektuKontrole Projektu

Przez okres realizacji inwestycji przeprowadzonych zostało wiele kontroli, 
zarówno NFOŚiGW jaki i UKS.

• W 2003 r. Delegatur KE w Warszawie przeprowadziła kontrolę realizacji Projektu 
współfinansowanego ze środków ISPA

• W 2004 roku odbył sie audyt Komisji Europejskiej
     Audytowano  procedury przetargowe i kontraktowania, zrealizowanych wydatków, płatności, 

zgodność z wymaganiami w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych oraz innych polityk 
wspólnotowych.

• W wyniku audytu KE zaleciła nałożenie korekt dla trzech kontraktów , tj.: 
      Kontrakt nr 1: 37 356 euro, Kontrakt nr 3: 71 378,85 euro, Kontrakt nr 5: 242 214 euro
      Beneficjent przystąpił do wyjaśnienia niejasności powstałych w trakcie audytu.

• W grudniu 2007 roku, poinformowano Beneficjenta o zakończeniu procedury audytowej i 
poinformowano, iż służby KE zaakceptowały argumentację strony polskiej i odstąpiły od decyzji o 
nałożeniu korekt finansowych.
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Raport końcowy i rozliczenie Raport końcowy i rozliczenie 
ProjektuProjektu

• Po zakończeniu Projektu dnia 31.12.2010r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem 
Raportu Końcowego.

• W styczniu 2011 roku wysłoano do NFOŚiGW pierwszą wersję Raportu Końcowego.
• W styczniu 2011 roku wysłano dokumentację do przeprowadzenia kontroli Zamknięcia 

Projektu.
• Następnie trwały uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem,  NFOŚiGW oraz pozostałymi 

organami w sprawie zapisów Raportu.
• Ostateczną uzgodnioną ze wszystkimi organami wersję Raportu Końcowego wysłano do 

NFOŚiGW we wrześniu 2011 roku.
• Raport końcowy został zaakceptowany i rozliczony przez KE w grudniu 2012 r.
• W lutym 2013 roku Spółka otrzymała Płatność Końcową zmniejszoną o korektę 

systemową 2% (1 255 627,3 zł) oraz 10 360 Eur KK z wartości zamówienia dodatkowego 
dla kontraktu nr 001 (Inżynier Kontraktu) 

• Od dnia 01.01.2014r. Rozpocznie się pięcioletni okres trwałości Projektu. Do 31 stycznia 
każdego roku następującego po roku w którym utrzymywana będzie trwałość Projektu 
Beneficjent będzie przekazywał raport z utrzymania trwalości Projektu.
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Przedstawienie zakładu Eko Dolina jako efektu realizacjiPrzedstawienie zakładu Eko Dolina jako efektu realizacji
  kompleksowego Projektu  gospodarki odpadami kompleksowego Projektu  gospodarki odpadami 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
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Nowe regiony gospodarki odpadami Nowe regiony gospodarki odpadami 
wg WPGO 2018wg WPGO 2018

• Obsługiwany rejon został ujęty w 
  nowym Wojewódzkim Planie
  Gospodarki Odpadami jako 
 „Region Eko Dolina”

• Jest zamieszkiwany przez ponad 
  460 000 mieszkańców

• Obecnie rocznie przyjmuje ponad 
  185 000 Mg odpadów
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LokalizacjaLokalizacja

• Zakład znajduje się w miejscowości Łężyce, Gminie Wejherowo, województwie 
Pomorskim

• Obsługuje Miasta:
– Gdynia
– Sopot
– Wejherowo
– Rumia
– Reda

• Gminy:
– Wejherowo
– Kosakowo
– Luzino
– Szemud



Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Krótko o ZakładzieKrótko o Zakładzie

 Eko Dolina – to jeden z pierwszych zakładów tego typu w Polsce

 Spełnia wszelkie wymagane prawen normy, wybudowany przy zastosowaniu BAT

 To przykład pozytywnej kooperacji gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin 

 Posiada nowoczesną technologię w zakresie odzysku odpadów i ochrony 

środowiska 

 Od 2010r. zwiększenie odzysku odpadów z 30% do 50% 

 Ok. 700 ton  odpadów dziennie

 Ok. 300 wjazdów dziennie
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Obiekt Wagowy. Waga wjazdowa i wyjazdowaObiekt Wagowy. Waga wjazdowa i wyjazdowa
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Sortownia odpadów o wydajności 100 000 Sortownia odpadów o wydajności 100 000 
Mg/rok przy pracy dwuzmianowejMg/rok przy pracy dwuzmianowej
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Sortownia odpadów c.dSortownia odpadów c.d.
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Proces technologiczny odpadów Proces technologiczny odpadów 
trafiających do sortownitrafiających do sortowni.
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Elektrownia biogazowaElektrownia biogazowa
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Segment demontażu RTV i AGDSegment demontażu RTV i AGD
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Podczyszczalnia ścieków i odciekówPodczyszczalnia ścieków i odcieków
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Segment przerobu gruzu budowlanegoSegment przerobu gruzu budowlanego
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Demontaż odpadów wielkogabarytowychDemontaż odpadów wielkogabarytowych
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Kompostownia pryzmowa odpadów zielonychKompostownia pryzmowa odpadów zielonych
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Kompostownia halowa odpadów Kompostownia halowa odpadów 
biodegradowalnychbiodegradowalnych
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Informacje o kwaterach składowychInformacje o kwaterach składowych

Kwatera składowa – B1 

• Powierzchnia: 8 ha, 1 200 000 m3

• Początek funkcjonowania: 01.01.2003r. 

• Koniec funkcjonowania: 31.10.2011r. – rozpoczęcie rekultywacji

Kwatera składowa – B2 

• Powierzchnia: 7 ha, 1 020 000 m3

• Początek funkcjonowania: 01.11.2011r. 

• Przewidywany okres eksploatacji: 10 lat
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Kwatera składowa B1Kwatera składowa B1
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Budowa kwatery składowej B2Budowa kwatery składowej B2
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Gotowa na przyjęcie odpadów Gotowa na przyjęcie odpadów 
kwatera składowa B2kwatera składowa B2
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Urządzenia i maszynyUrządzenia i maszyny

Kompaktory BOMAGKompaktory BOMAG
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Wózek widłowy Nissan i ciągnik FergusonWózek widłowy Nissan i ciągnik Ferguson
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Sito do przesiewania kompostu i rozdrabniarka Sito do przesiewania kompostu i rozdrabniarka 
odpadów wielkogabarytowych firmy Komptechodpadów wielkogabarytowych firmy Komptech
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Przerzucarka do kompostu Topturn iPrzerzucarka do kompostu Topturn i
kruszarka odpadów budowlanychkruszarka odpadów budowlanych
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Koparka gąsienicowa Koparka gąsienicowa 
i ładowarka kołowa Komatsui ładowarka kołowa Komatsu
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Masa odpadów przyjmowanych do ZakładuMasa odpadów przyjmowanych do Zakładu

Masa podana w Mg
2009 r.           2010 r.         2011r.        2012r.  

 Odpady komunalne 123 000           116 000    114 430        115 263
 (sortowane)
 Odpady budowlane 43 000               32 000      37 151       36 073
 Odpady zielone   3 900                 3 800 5 737         6 457
 Odpady wielkogabarytowe   2 200                 2 300         2 156         2 285
 Odpady selektywnie zbierane   3 900           4 100 4 715         5 582

 Pozostałe odpady 18 000              17 000     20 148         21 863
 Razem 194 000            175 200   184 337       187 523
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Porozumienie SpołecznePorozumienie Społeczne

 Spółka realizuje Porozumienie Społeczne podpisane w Gminą Wejherowo, 
reprezentującą mieszkańców  terenów otaczających Zakład – sołectwa Łężyce.

 W ramach porozumienia realizowane są inwestycje infrastrukturalne np.:
• Budowa drogi obwodowej wsi Łężyce,
• Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych z terenu sołectwa 

Łężyce,Budowa studni głębinowej ujęcia wody,
• Budowa przystanków autobusowych, placu zabaw, boiska wraz z szatnią- 

zrealizowano
• Rozwój sieci telekomunikacyjnej we wsi Łężyce – zrealizowano
• Budowę dróg gminnych na terench sołectwa Łężyce,
• Obsadzenie otoczenia Zakładu zielenią izolacyjną,
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Poza inwestycjami infrastrukturalnymi EKO DOLINA prowadzi działania na rzecz 
podwyższenia standardu życia mieszkańców sołectwa, m.in.:

- finansuje odbiór odpadów zmieszanych i surowcowych od mieszkańców Łężyc,

- finansuje utrzymanie linii autobusowej na trasie Łężyce – Rumia oraz Łężyce - Gdynia

- przekazuje darowizny na rzecz Stowarzyszenia mieszkańców sołectwa Łężyce „Szansa 
dla Nas”

- zapewnia pierwszeństwo zatrudnienia w Eko Dolinie mieszkańcom Sołectwa Łężyce

- sfinansowała kursy kwalifikacyjne doskonalenia zawodowego i szkolenia dla mieszkańców 
Sołectwa.

Porozumienie Społeczne Porozumienie Społeczne 
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Uzyskane certyfikaty i tytułyUzyskane certyfikaty i tytuły 

Wdrożony i utrzymywany
system ISO 14001

Jakość Roku 2010

Firma Bliska Środowisku

Przedsiębiorcy dla środowiska
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

  ““Eko Dolina” Sp. z o.o.Eko Dolina” Sp. z o.o.

Łężyce, Al.Parku Krajobrazowego 99Łężyce, Al.Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo84-207 Koleczkowo

ekodolina@ekodolina.plekodolina@ekodolina.pl

  


