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PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 



Lokalizacja:
oddalona od zabudowań mieszkalnych 
sąsiedztwie drogi ekspresowej S11 oraz 

drogi wojewódzkiej nr 433 w kierunku Konina. 

Stary zakład       Łącznie 34 ha       Nowy zakład



Powodem powstania Spółki w 2003 r. było uchwalenie WPGO.
Instalacja w Jarocinie jest Regionalną Instalacją Przetwarzania
Odpadów Komunalnych dla Regionu VI.

2019 19 Ponad 270 000



Ilości przyjętych odpadów z prognozą na 

kolejne lata

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Niesegregowane,

zmieszane odpady

komunalne[

MG/rok] 20 03 01

43 979 56 603 62 802 69 020 70 000 71 000 72 000 73 000 74 000

Odpady

selektywnie

zebrane

[Mg/rok]
11 372 21 504 36 977 38 631 45 000 52 000 59 000 66 000 75 000

RAZEM: 55 351 78 107 99 779 107 651 115 000 123 000 131 000 139 000 149 000

10 tys. Mg odpadów                   Ok.150 tys. Mg odpadów 

2003                                                 2023
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Masa składowanych odpadów z prognozą na 

kolejne lata

2015 2016 2017 2018 2023

masa odpadów 

składowanych w 

danym roku [Mg]

35 770,10    23 467,20    22 145,80    15 478,81    14 800,00

masa przyjętych 

odpadów na 

zakład [Mg]

55 333,86    78 107,36    99 779,60    107 651,20    149 000,00

składowane 

odpady do 

przyjętych na 

zakład [%]

65% 30% 22% 14% < 10 %
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Zbiórka odpadów BIO

wyzwanie czy szansa?

Gminy z Regionu VI rozpoczęły selektywną zbiórkę odpadów zielonych od 2013 r., 

nie wszystkie gminy przystąpiły wtedy do zbiórki odpadów zielonych gdyż nie było 

takiego obowiązku.



Zbiórka odpadów BIO

wyzwanie czy szansa?

2013
worek na odpady zielone 

2019
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów



Zbiórka odpadów BIO

wyzwanie czy szansa?

Na terenie zakładu obserwujemy zmieniający się strumienia odpadów 

biodegradowalnych, które trafiają do nas od 2013 roku,

Cały czas duży strumień odpadów BIO pojawia się w odpadach zmieszanych, jednak 

zaczynamy  budować system, który otwiera się na czystszy strumień odpadów 

biodegradowalnych



Jednolity strumień odpadów  

BIO ? Czy jest możliwy?

Porozumienie Międzygminne 

Związek międzygminny

(docelowo 19 Gmin z Regionu VI)



W Polsce główną metodą zagospodarowania odpadów 

biodegradowalnych jest technologia kompostowania oraz w dużo 

mniejszym stopniu fermentacja.

Wobec dynamicznie rosnącego strumienia odpadów BIO 

i ciągłego wzrostu ich ilości w dalszej perspektywie, istotne 

jest zastanowienie się nad wyborem odpowiedniej technologii 

przetwarzania.



„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie-

Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

posiada na swoim terenie instalację 

multiprocesową.

W ramach budowy zakładu ukończonej w 2015 roku spółka wybudowała

fermenter o przepustowości 16 000 Mg/rok przeznaczony do zasilania

jednostki kogeneracyjnej.





Masa sucha

proces suchy: wysoka zawartość masy suchej  30-34% s.m.

Temperatura procesu

proces termofilowy (55˚C)

Proces

ciągły 

Ilość etapów

proces jednostopniowy

Komora

pozioma o przepływie tłokowym czas przetrzymania odpadów w 

komorze od 14 do 21 dni

PARAMETRY PROCESU
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Wewnątrz komory

Mieszadło wolnoobrotowe (0,5 obr/min)

+ owalny kształt dna 

▪ optymalne odgazowanie

▪ brak ryzyka sedymentacji / rozwarstwiania się materiału 

w komorze 

▪ brak wewnątrz komory części mechanicznych                i 

szybkozużywających podlegających wymianie

przepływ tłokowy

podgrzewanie wsadu przez lance grzewcze 
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Komora fermentacyjna



Odpady biodegradowalne trafiają do komory fermentacyjnej, a następnie po

średnio 17 dniach część stała pofermentatu trafia do tuneli kompostowych,

gdzie przez 2-4 tygodnie prowadzony jest proces intensywnego

kompostowania. Po tym czasie następuje ostatni etap przetwarzania –

kompostowanie pryzmowe, które trwa od 4 do 8 tygodni.



FERMENTACJA BEZTLENOWA

– KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

Fermentacja = produkcja biogazu = produkcja energii elektrycznej

Produkcja biogazu = dużo niższe koszty eksploatacyjne zakładu + zysk ze

sprzedaży zielonej energii

Pełna higienizacja odpadów

Możliwość redukcji czasu stabilizacji odpadów (metanizacja = skrócenie

czasu intensywnej / dynamicznej stabilizacji)

Automatyzacja procesu unieszkodliwiania odpadów

Zmniejszenie emisji odorów i zanieczyszczeń do środowiska

przyrodniczego





Powstały biogaz trafia do jednostki kogeneracyjnej o
mocy 776 kW, która przy bezawaryjnej pracy produkuje
energię elektryczną i cieplną w ilości wystarczającej na
potrzeby zakładu.

Maksymalna wydajność zespołu kogeneracyjnego:

776 kW energii elektrycznej

776 kW energii cieplnej

Zbiornik magazynowy   biogazu 1000m3

Aktualnie:

Średnia ilość gazu 100 000 m3 /miesięcznie

Średnia ilość wyprodukowanej energii 180 

MWh/miesięcznie



Przykładem perspektyw rozwoju rynku instalacji fermentacji 

bioodpadów mogą być kolejne kroki podejmowane przez nasz zakład 

poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie rozbudowy zakładu. 

Jednym z głównych elementów rozbudowy jest właśnie fermenter

dedykowany strumieniowi bioodpadów oraz dodatkowe jednostki 

kogeneracyjne.



W 2018 r. został dopuszczony do obrotu handlowego decyzją Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi środek wspomagający uprawę roślin „Terrawit”. 

Produkujemy go wyłącznie z odpadów zielonych.
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Sprzedaż TERRAWITU

206 ton IX-XII

2018 r.

1201 ton I- IV

2019 r.
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„Terrawit II”

W 2019 planujemy uzyskać dezycje Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „TERRAWIT II” 

Jesteśmy w trakcie certyfikacji  kolejnego 

polepszacza glebowego  produkowanego wyłącznie 

z odpadów kuchennych zbieranych selektywnie.



Dziękuję za uwagę

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu 

Witaszyczki 1a, 

63-200 Jarocin 

www.zgo-jarocin.pl
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