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Rozwój cywilizacji i rosnąca konsumpcja generują
wiele wyzwań w obszarze zarządzania miastem. 
Komfort życia mieszkańców to nie tylko poprawa 
komunikacji, rozwój infrastruktury, oferty kulturalno-
sportowej i dobre warunki do rozwoju ekonomicznego, 
ale  także czyste otoczenie oraz bezpieczne, przyjazne 
środowisko. 

Gospodarka odpadami – ich zagospodarowanie, 
przetwarzanie, utylizowanie – to jeden z trudniejszych 
w realizacji obowiązków każdej gminy. Gdańsk to 
niemal 500 tys. mieszkańców, ludzi o wysokich 
aspiracjach i takich też wymaganiach. „Miasto”, 
działając poprzez swoje spółki, podejmuje działania, 
by jakość życia gdańszczanek i gdańszczan była na 
odpowiednim poziomie w każdej sferze. 

Dowodem takiego podejścia są nowoczesne, służące 
mieszkańcom inwestycje. Takie, jak oddana do użytku 
hermetyczna kompostownia, która z jednej strony 
poprawia jakość życia mieszkańców sąsiadujących 
dzielnic, a z drugiej otwiera nowe możliwości 
biznesowe. 

Gospodarka odpadami w Gdańsku jest dziś 
na wysokim poziomie. Jako jedni z pierwszych 
w Polsce dostosowaliśmy się do wymogów unijnych 
i wprowadziliśmy segregację odpadów „u źródła” 
na 5 frakcji i z roku na rok odzyskujemy coraz więcej 
surowców wtórnych. W tym obszarze na bieżąco 
podążamy za zmieniającymi się przepisami, realiami 
gospodarczymi i społecznymi. 

Gdański Zakład Utylizacyjny uwzględnia w swoich 
planach strategicznych globalne trendy i zmiany 
zachowań konsumentów, a także wyzwania jakie stoją 
przed nami w obszarze ekologii i energetyki. Takie 
myślenie pozwala Gdańskowi rozwijać się w obszarze 
gospodarki odpadami szybciej niż inne miasta  i być 
gotowym na to, co niesie przyszłość. 

Z poważaniem
Piotr Grzelak
Wiceprezydent Miasta Gdańska

Przyszłość Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
podporządkowaliśmy wizji gdańskiego Centrum 
Odzysku i Recyklingu (COiR). Chcemy działać 
w taki sposób, by odzyskiwać z odpadów wszystko to, 
co jeszcze da się ponownie wykorzystać,  ograniczając 
przy tym wpływ prowadzonej przez nas działalności 
na środowisko i najbliższe otoczenie. 

Pomocna w realizacji naszych celów jest wdrażana 
obecnie „Strategia rozwoju Zakładu Utylizacyjnego 
do roku 2030”.

Stojąc w obliczu wyzwania spowodowanego narasta-
jącą liczbą odpadów biodegradowalnych i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej zdecy-
dowaliśmy się na największą tego typu w północnej 
Polsce inwestycję proekologiczną: budowę herme-
tycznej kompostowni. Jej główną cechą jest herme-
tyczność całego procesu kompostowania. 
Był to też priorytet przy wyborze technologii. Obiekt 
pozwolił na zwiększenie mocy przerobowych Zakładu 
o 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie.

Oddana do użytku instalacja to efekt współpracy 
wielu osób reprezentujących Radę Interesariuszy, 
Rady Dzielnic, środowiska naukowe, fundusze środo-
wiskowe oraz pracowników Zakładu Utylizacyjnego 
w Gdańsku. 

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym 
w realizację tej inwestycji osobom i instytucjom.

Z poważaniem
Michał Dzioba
Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

We subjected the future of Zakład Utylizacyjny in Gdańsk 
to the vision of the Gdańsk Recovery and Recycling Centre 
(COiR). We want to recover anything which is reusable 
in waste and limit the impact of our activities on the 
environment and the nearest surroundings.

The “Development Strategy for Zakład Utylizacyjny to 2030” 
now being implemented helps us to achieve our aims.

In the face of the challenge posed by the growing volume 
of biodegradable waste, while meeting the expectations 
of the community, we decided to implement the biggest 
environmentally friendly project of this type in northern 
Poland: the construction of the airtight composting 
plant. Its main feature is the air-tightness of the whole 
composting process. This was also a priority while choosing 
the technology. The plant will help increase the processing 
capacity of ZUT by 40,000 tons of biodegradable waste 
annually.

The installation put into service is an effect of the 
collaboration of many people representing the Stakeholders 
Council, the Municipal Council, the scientific institutions, 
the environmental funds and the employees of Zakład 
Utylizacyjny in Gdańsk.

I would like to thank every person and institution involved 
in the implementation of this project.

Yours faithfully
Michał Dzioba
President of the Management Board 
of Zakład Utylizacyjny in Gdańsk

The development of the civilisation and growing consumption 
cause many challenges in managing the city. The comfort 
of the city inhabitants does not mean only improving the 
public transport, developing the infrastructure, cultural 
and sport facilities and good conditions for economic 
development, but also clean surroundings and a safe, 
healthy environment.

Waste management – handling, processing and disposal – 
is one of the most difficult obligations of every municipality. 
Gdańsk has nearly 500,000 inhabitants, who are the people 
with high ambitions and expectations. The city acting 
through its companies is trying to make the quality of life of 
the Gdańsk residents high enough in every area.

New projects, of which the residents can benefit, are 
a proof of this approach. One of such projects is the 
newly commissioned airtight composting plant, which 
not only improves the quality of life of the people living in 
the neighbouring areas, but also provides new business 
opportunities. 

Waste management in Gdańsk meets high standards. 
We were one of the first in Poland to comply with the EU 
requirements and introduce waste segregation “at source” 
into 5 kinds. Each year we recover more and more recyclable 
materials. We stay up-to-date with the changing regulations 
in this area, as well as with economic and social factors. 

Zakład Utylizacyjny in Gdańsk takes into account global 
trends, the changes in consumsers’ behaviour and the 
challenges in the field of ecology and power industry while 
preparing strategical plans. This way of thinking allows 
Gdańsk to develop faster than other cities in the area of 
waste management and to be ready for what the future 
will bring.

Yours faithfully
Piotr Grzelak
Deputy Mayor of the City of Gdańsk

 Piotr Grzelak
Wiceprezydent Miasta Gdańska
Deputy Mayor of the City of Gdańsk

Michał Dzioba
Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
President of the Management Board of Zakład Utylizacyjny in Gdańsk

WSTĘP NA DWA GŁOSY
TWO-VOICE INTRODUCTION
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Appropriate managing of biodegradable waste is the 
biggest technological and social challenge of municipal 
waste processing companies. Biowaste, collected in the 
brown containers, makes up about 37 % of the mass of 
collected municipal waste. This is equal to about 3 mil-
lion tons of kitchen waste and 1 million tons of green and 
garden waste across the whole country. In most cases the 
existing systems utilise oxygen stabilisation technologies, 
which involve maturation in an open space. Such a form 
of waste management causes enormous social problems 
connected with burdensome odours. Choosing an ap-
propriate technology becomes a key point in considera-
tions about dealing with the burden.

Priorities of the designers of the airtight 
composting plant in Gdańsk:

Process air handling and purification technology 
eliminating the uncontrolled emission of particulate 
matter and gases formed during the composting 
process, microbiological emissions and noise.

Air capturing and purification system distinguished by 
the full integration of the hall ventilation system with 
dynamic composting chamber ventilation, with the 
ventilation system being fully automatic. A minimum of 
2 or 3 times per hour exchange of the air is guaranteed 
in all the halls, while in the chambers (empty and full) – 
7 and 10 exchanges per hour respectively are ensured. 
The infinitely variable control of the amount of supply 
air ensures underpressure in the halls and in intensive 
composting chambers.

Air handling and purification system ensuring 
compliance with all the permissible concentrations of 
substances in the air (including the reduction of PM10 
and PM2.5 particulate matter) at the biofilter stack 
outlet.

Właściwe zagospodarowanie odpadów biode-
gradowalnych stanowi największe wyzwanie 
technologiczne i społeczne zakładów przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Około 37% masy 
zbieranych odpadów komunalnych stanowią 
bioodpady, zbierane do brązowego pojemnika. 
Daje to ok. 3 mln ton odpadów kuchennych oraz 
1 mln ton odpadów zielonych i ogrodowych 
w skali kraju. W większości przypadków istniejące 
instalacje wykorzystują technologie stabilizacji 
tlenowej, obejmujące fazę dojrzewania na 
otwartym placu. Taka forma zagospodarowania 
stwarza ogromne problemy społeczne związane 
z powodowanymi uciążliwościami zapachowymi. 
Dobór właściwej technologii staje się kluczem 
w rozważaniach nad ujarzmianiem problemu 
uciążliwości.

Na co postawili projektanci hermetycznej 
kompostowni w Gdańsku:

Technologia organizacji i oczyszczania powie-
trza procesowego eliminująca niezorganizowa-
ną emisję pyłów i gazów powstających w trakcie 
procesu kompostowania, emisję mikrobiolo-
giczną oraz hałas.

System ujmowania i oczyszczania powietrza cha-
rakteryzujący się pełną integracją systemu wen-
tylacji hal z systemem wentylacji technologicz-
nej komór kompostowania dynamicznego, przy 
czym system wentylacji jest w pełni zautomaty-
zowany. We wszystkich halach zagwarantowana 
jest minimum 2- lub 3-krotna wymiana powietrza 
na godzinę, natomiast w komorach odpowiednio 
(puste, pełne) – 7 i 10 wymian powietrza na godzi-
nę. Płynna regulacja ilości nawiewanego powie-
trza zapewnia utrzymanie podciśnienia w halach 
oraz komorach kompostowania intensywnego. 

System organizacji i oczyszczania powietrza 
gwarantujący na wyjściu z komina biofiltra speł-
nienie wszystkich dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu (w tym redukcję pyłów 
PM10 i PM2,5).

A three-stage process air purification system: 1 – dust 
removal by water scrubbers, 2 – chemical scrubbers, 
3 – the biofilter. A 1230 m2 biofilter covered with 
a roof and isolated from the surroundings. Purified air 
is exhausted into the atmosphere by two 10 m stacks 
on the biofilter structure.

Trójstopniowy system oczyszczania powietrza 
procesowego: I - odpylanie z wykorzystaniem 
płuczek wodnych (skruberów), II -  płuczki che-
miczne, III - biofiltr. 
Przykryty dachem i odizolowany od otoczenia bio-
filtr zajmuje powierzchnię 1230 m2. Oczyszczone 
powietrze odprowadzane jest do atmosfery przez 
2 kominy o wysokości 10 m zlokalizowane na kon-
strukcji biofiltra.

WYBRANA TECHNOLOGIA THE TECHNOLOGY WYBRANA TECHNOLOGIATHE TECHNOLOGY

Projekt „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0030/16 
zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wartość projektu netto: 48.260.000 z czego 32.816.800 zł,  czyli 68% sfinansowane będzie 
ze środków unijnych.

The project titled “The construction of a airtight installation as a supplement to the existing composting 
system in Zakład Utylizacyjny in Gdańsk” No. POIS.02.02.00-00-0030/16 funded by the Cohesion 
Fund as part of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014 - 2020.

Net project value: PLN 48,260,000 of which PLN 32,816,800, which is 68%, will be provided by 
EU funds.

FINANSOWANIE FUNDING
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OPIS PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO

DESCRIPTION OF THE 
TECHNOLOGICAL PROCESS

Pełna hermetyzacja dotyczy wszystkich procesów 
związanych z zagospodarowaniem dostarczonych 
do zakładu odpadów BIO wysegregowanych przez 
mieszkańców. Proces rozpoczyna się od przyjęcia 
odpadów w tzw. „hali przyjęcia - przygotowania 
wsadu”. To obiekt zamknięty  o powierzchni blisko 
1400 m2. To tu będzie miało miejsce przygotowanie 
wsadu, czyli odpowiednie skomponowanie materiału 
do kompostowania. 

Full sealing applies to all the processes connected with the 
management of the biowaste segregated by the residents 
and delivered to the plant. The process starts by receiving 
the waste in the so-called “batch reception/preparation 
hall.” This is an enclosed structure with the area of nearly 
1,400 m2. It is here that the batch preparation, 
or appropriate blending of the material for composting, will 
take place.

Zadaszona hala dojrzewania kompostu odgrywa istot-
ną rolę w całym procesie. To obiekt (4821 m2), gdzie 
trafia materiał po I fazie kompostowania dynamicz-
nego w komorach. Właśnie tu przez okres 3 tygodni 
ma miejsce kolejna faza procesu nazywana dojrze-
waniem. Po tym czasie produkt przesiewany jest na 
sicie gwiaździstym (średnica materiału poniżej 8 mm). 
To ostatnia faza przygotowania do dystrybucji goto-
wego produktu jakim jest kompost.

Hala przyjęcia – przygotowania wsadu
Reception hall – batch preparation 

Hala dojrzewania
Maturation hall

16 komór dynamicznego 
kompostowania i łącznik operacyjny

16 dynamic composting chambers 
and an operational link building

Biofiltr
Biofilter

Komory dynamicznego kompostowania wraz z łączni-
kiem zajmują łącznie powierzchnię 5272 m2 i stano-
wią serce hermetycznej kompostowni. To tu ma miej-
sce  załadunek do nich odpadów biodegradowalnych 
wymieszanych w odpowiednich proporcjach z ma-
teriałem strukturalnym (ścinki gałęzi, kora itp.) 
do komór intensywnego kompostowania. 

W komorach - dwa rzędy po osiem sztuk o łącznej 
powierzchni czynnej 3500 m2 – następuje proces 
dynamicznego kompostowania, trwający około 
5 tygodni.* Podłoga każdej z komór wyposażona 
jest w rzędy dysz do napowietrzania oraz system 
nawadniania i odprowadzania ścieków, które po 
oczyszczeniu wykorzystywane są ponownie do 
nawadniania.

* proces ten może być wydłużony lub skrócony w zależności 
od materiału wsadowego i zachodzących w komorze procesów.

Dynamic composting chambers together with the 
operational link building have the total area of 
5,272 m2 and are the heart of the airtight composting plant. 
It is here that the loading of biodegradable waste mixed in 
appropriate proportions with a structural material (twig 
chips, bark etc.) takes place.

In the chambers – two rows of 8 units each of the 3,500 m2 

total active area – the process of dynamic composting takes 
place. The process lasts approximately 5 weeks.* The floor 
of each chamber is equipped with rows of air nozzles and 
a watering and sewage system. After treatment, sewage is 
reused for watering.

* this process may be extended or shortened depending on the batch 
material and the processes occurring in the chamber.

Ważną rolę w procesie oczyszczania powietrza 
z kompostowni pełni biofiltr, do którego trafia 
powietrze po przejściu przez system płuczek wodnych 
i chemicznych. Ten zadaszony obiekt o powierzchni 
1230 m2 zwieńczony dwoma kominami to ostatni 
stopień oczyszczania. Warstwę filtracyjną biofiltra 
tworzą karpiny drzew, zrębki, kora sosnowa i kompost, 
ułożone tak,  aby mogła nastąpić pełna penetracja 
tego złoża powietrzem. 

Jego zadaniem jest oczyszczenie i dezodoryzacja 
powietrza poprocesowego z instalacji. 

Oczyszczone w ten sposób powietrze jest odpro-
wadzane do atmosfery przez 2 kominy o wysokości 
10 m. Kominy, dla gwarancji jakości procesu, wypo-
sażone są w króćce pomiarowe umożliwiające po-
bór próbek do badania jakości odprowadzanego 
powietrza. 

The biofilter, where the air ends up after coming through the 
system of water and chemical scrubbers, plays an important 
role in the cleaning of air from the composting plant. This 
enclosed facility with the area of 1,230 m2 and two stacks 
is the last stage of the treatment process. The biofilter 
filtration layer is composed of rootwood, woodchips, pine 
tree bark and compost, all arranged in such a way that the 
full penetration of the deposit by air can occur.

The role of the biofilter is to purify and deodorise the post-
process air from the system.

The air cleaned in such a way is discharged into to the 
atmosphere through 2 stacks 10 meters high each. 
As a guarantee of the quality of the process, the stacks 
are equipped with measuring stub pipes which enable the 
collection of samples for air quality testing.

The enclosed compost maturation hall plays an important 
role in the whole process. This is a facility (4,821 m2) where 
the material after the 1st stage of dynamic composting in 
the chambers is placed. It is here where the next phase of 
the process called maturation takes place over the next 3 
months. After this time the product is sieved on a star sieve 
(the pieces of the material are less than 8 mm in diameter). 
This is the last phase of preparing the ready product, which 
is compost, for distribution.
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KORZYŚCI Z POWSTANIA
HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI

BENEFITS OF THE INSTALLATION OF 
THE AIRTIGHT COMPOSTING PLANT

KOMPOSTCOMPOST

Gdańszczanie odzyskują rocznie blisko 30 tys. ton 
odpadów biodegradowalnych (to około 37% wszyst-
kich generowanych przez nas odpadów). 
Ich zaangażowanie w segregację tej frakcji i praca 
Zakładu polegająca na jej zagospodarowaniu przekła-
dają się na finalny produkt – kompost.

Produktem końcowym kompostowania odpadów bio-
degradowalnych jest środek poprawiający właściwo-
ści gleby, nazywany potocznie „kompostem”. To źró-
dło naturalnego nawozu, który możemy wykorzystać 
do użyźnienia gleby w naszym ogrodzie czy w donicz-
kach balkonowych.

Kompostowanie jest eko! 

Dzięki niemu:

uzyskuje się nawóz organiczny o dobrych 
parametrach.

zmniejszamy lub eliminujemy składowanie 
odpadów biodegradowalnych.

W 2015 r. kompost produkowany w Zakładzie Utylizacyjnym uzy-
skał zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą go 
do obrotu. Od tej pory jest on sprzedawany mieszkańcom 
Gdańska i podmiotom gospodarczym. 

The residents of Gdańsk reclaim almost 30,000 tons of 
biodegradable waste annually (this is about 37 % of all 
waste generated by us). 
The involvement of the residents of Gdańsk in the 
segregation of this fraction and the work of the Company 
(Zakład) consisting is managing that waste fraction results 
in the final product, which is compost.

The final product of biodegradable waste composting is an 
agent improving the quality of the soil, commonly called 
“compost.” It is a source of a natural fertilizer which can 
be used for fertilising the soil in our garden or in balcony 
flower pots.

Composting is eco-friendly! 

Owing to composting:

We get an organic fertilizer with good 
parameters.

We reduce or eliminate biodegradable waste 
storage.

In 2015, compost produced in Zakład Utylizacyjny received the 
marketing authorisation from the Ministry of Agriculture and Rural 
Development. Since that time, compost is sold to the residents 
of Gdańsk and to businessentities. 

Obowiązkiem gmin jest m.in. ogranicze-
nie masy składowanych odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji. Do 16 
lipca 2020 r. ma to być wagowo nie więcej 
niż 35% całkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji prze-
kazywanych do składowania w stosunku 
do roku 1995. Za niewypełnienie zobowią-
zań na gminę mogą zostać nałożone kary 
pieniężne.

Limiting the mass of the stored municipal bio-
degradable waste is one of the obligations of 
municipalities. By 16th July 2020, the amount 
of waste to be stored is supposed to be no more 
that 35% of the total weight of biodegradable 
municipal waste deposited in 1995. Financial 
penalties may be imposed on the municipality 
if it fails to comply with these obligations.

Pewność, że gmina wypełni należne zobowiązania
dotyczące składowania odpadów biodegradowalnych
Certainty that the municipality will fulfil the obligations regarding 
the storing of biodegradable waste

Do tej pory w Zakładzie Utylizacyjnym 
produkowano z odpadów bio „kompost 
SK-8” rekomendowany do nasadzeń zieleni. 
Produkt ten uzyskał certyfikat Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczający go 
do obrotu. Nowa inwestycja przyczyni się 
do wprowadzenia na rynek nowego pro-
duktu, kompostu, który można wykorzysty-
wać również w uprawie roślin jadalnych.*

* Produkcja nastąpi po uzyskaniu certyfikatu 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Nowy produkt dla mieszkańców i miasta

Until now, Zakład Utylizacyjny has produced 
“compost SK-8” which was made from biowaste 
and recommended for plantings. This product 
got a certificate from the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, which allowed the 
marketing of the product. The new project will 
contribute to the launch of new product, that 
being compost which can also be used for 
growing edible plants.*
* The production will start after the certificate from the 
Ministry of Agriculture and Rural Development has been 
received.

A new product for the residents and the city

Zagospodarowywanie frakcji biodegradowalnej

Większy komfort życia mieszkańców pobliskich dzielnic 
związany z minimalizacją uciążliwości odorowych 
towarzyszących procesowi kompostowania

Hermetyczność instalacji jest odpowiedzią 
miasta i Zakładu Utylizacyjnego w Gdań-
sku na problem uciążliwości zapachowych 
związanych z zagospodarowywaniem frak-
cji biodegradowalnej. Realizowana inwe-
stycja jest wynikiem ścisłej i dobrej współ-
pracy ze stroną społeczną  w ramach dzia-
łalności Rady Interesariuszy.

The air-tightness of the system is a response 
of the city and Zakład Utylizacyjny in Gdańsk 
to the problem with the odours related to the 
management of the biodegradable waste frac-
tion. The project under way is the result of clo-
se and good cooperation with the community 
as part of work of the Stakeholders Council.

Greater comfort of the residents of the nearby districts connected with the 
minimisation of odours related to the composting process
Managing the biodegradable waste fraction 
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RADA INTERESARIUSZY STAKEHOLDERS COUNCIL DZIAŁANIA ANTYODOROWEANTI-ODOUR ACTIVITIES

Podstawowym zobowiązaniem społecznym każdego 
zakładu zagospodarowującego odpady komunalne 
jest prowadzenie działalności w taki sposób, aby 
minimalizować ryzyko niekorzystnego oddziaływania 
na otoczenie. 

Zakład Utylizacyjny jest świadomy, że głównym 
czynnikiem mogącym mieć wpływ na ten komfort są 
nieprzyjeme zapachy związane z zagospodarowaniem 
odpadów organicznych. Ich minimalizację uznaliśmy 
więc za jeden z priorytetów naszych działań. 

Operating in a way minimising the risk of an adverse impact 
on the surroundings is a fudnamental social obligation 
of any company managing municipal waste. 

Zakład Utylizacyjny is aware of the fact that the odours 
related to the organic matter management are the main 
factor which can have an influence on comfort. Because 
of that, we considered odour minimisation to be one of the 
priorities. 

Jak wygląda nasz program inwestycji antyodorowych od 2013 roku
Our program of anti-odourprojects since 2013

Funkcjonowanie zakładów zagospodarowania 
odpadów zawsze budzi obawy społeczeństwa o ich 
negatywne oddziaływanie na otoczenie oraz życie 
i zdrowie człowieka. To zrozumiałe, dlatego aby 
usłyszeć wzajemne oczekiwania, zrozumieć potrzeby 
oraz poznać możliwości rozwiązań należy prowadzić 
dialog. Z tego względu w 2014 roku, z inicjatywy 
zarządu Zakładu Utylizacyjnego została powołana 
do życia Rada Interesariuszy. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic 
i Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, 
władze miasta oraz zarząd i pracownicy Zakładu 
Utylizacyjnego. Rada, będąc podmiotem konsultacyj-
no-doradczym, stanowi platformę wymiany informacji 
i konstruktywnego dialogu na temat funkcjonowania 
Zakładu i jego wpływu na otoczenie, a także planowa-
nych inwestycji. Hermetyczna kompostownia to przy-
kład na to, że ważne dla wszystkich zainteresowanych 
stron rozwiązania można wypracowywać wspólnie.

The operation of waste management plants always gives 
rise to concerns in the society about thenegative impact 
of such operation on the surroundings and human life 
and health. This is understandable, so a dialogue is needed 
to hear mutual expectations, understand the needs and 
get to know the possibilities of solving the problems. For 
this reason, upon the initiative of Zakład Utylizacyjny, the 
Stakeholders Council was appointed in 2014. The Council 
consists of the representatives of the residents, members 
of the District Councils and Village Councils, clerks, 
academic experts, city authorities and the Management Board 
of Zakład Utylizacyjny with eployees. As a consultation and 
advisory body, the Council is a platform of information 
exchange and a constructive dialogue about the 
functioning of the Company and its influence on the 
surroundings, as well as the planned projects. The airtight 
composting plant shows that solutions important to all 
the parties concerned can be worked out together.

Członkowie Rady Interesariuszy, przedstawiciele UM Gdańsk, pracowników i Rady Nadzorczej ZU oraz wykonawcy podczas 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 19 czerwca 2018r. Fot. 2mgroup

Photo caption: Members of the Stakeholders Council, representatives of the City Hall in Gdańsk, employees and Supervisory Board of the 
Zakład Utylizacyjny, and contractors, during the ceremony of laying the foundation stone on 19/06/2018. Photo: 2mgroup
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MIGAWKI Z BUDOWY TIMELINE OF CONSTRUCTION 

Zadaszenie i budowa biofiltra
The roof and biofilter construction 
03’2019

Instalacja bram w halach kompostowania
Gate installation in composting halls

07’2019

Stawianie ścian
Wall erection
10’2018

Budowa konstrukcji dachu 
Construction of the roof structure 
01’2019

Wmurowanie kamienia węgielnego
Laying the foundation stone
06’2018

Wypełnianie biofiltra
Biofilter filling

08’2019

Montaż maszyn
Installation of machinery 

04’2019
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