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Grupa Veolia na świecie
• W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów
mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody.
Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton
odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego.
• Zatrudnia ponad 163 000 pracowników na całym świecie. W 2016 roku
zanotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro.

Veolia w Polsce
• Od 20 lat Grupa Veolia jest w Polsce sprawdzonym partnerem miast
i przemysłu, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb
klientów i stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju.
• Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4300 pracowników i prowadzi działalność
w 75 miastach, a w 41 z nich zarządza sieciami ciepłowniczymi.
• Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej
infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych
dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnościekowej i odpadowej.

OPIS PROJEKTU
Innowacyjna inwestycja
• „Obieg Przyszłości” to innowacyjny projekt infrastrukturalny w
Zamościu polegający na rozbudowie istniejącej ciepłowni w
oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Inwestycja planowana
i realizowana jest przez Veolia Wschód.
• Nowy blok o mocy około 5 MWth będzie wytwarzał ciepło z
wykorzystaniem paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel).
• Jako międzynarodowa grupa, posiadająca doświadczenie i wiedzę
zdobytą przy wielu, większych projektach, Veolia traktuje
inwestycję w Zamościu z najwyższą uwagą. Wybór technologii i
mocy bloku poprzedzony został analizą lokalnych możliwości
produkcyjnych paliwa RDF i wpisuje się w rozwijaną przez Grupę
Veolia filozofię gospodarki obiegu zamkniętego.

• Planowana inwestycja podyktowana jest przede wszystkim
zaspokojeniem zapotrzebowania na moc cieplną w Zamościu oraz
zwiększeniem komfortu życia mieszkańców. Wybrana technologia
pozwala wykorzystać efekt synergii, umożliwiając wykorzystanie
paliwa produkowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej (PGK) w Zamościu.

GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

•

„Obieg Przyszłości” to projekt oparty na najlepszych globalnych
standardach. Zgodnie ze swoją filozofią, Grupa Veolia wraz z
partnerami tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest
poprawa dostępu do zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich
ochrony i odnowy. Pozwala to nie tylko optymalnie wykorzystywać
wodę, surowce naturalne, ale także sprzyja efektywniejszemu
korzystaniu z zasobów energetycznych.

•

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko dbałość o możliwie
najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także
sposób eksploatacji, zapewniający ich regenerację. Oparta na tej
filozofii inwestycja zapewni wieloletnie korzyści dla mieszkańców
Zamościa.

PALIWO ALTERNATYWNE
Co to jest paliwo alternatywne?
Paliwo alternatywne (RDF) to odpowiednio rozdrobnione, wysegregowane frakcje
palne z odpadów komunalnych nienadające się do recyklingu, nazywane także
paliwem RDF. Stanowią one blisko 41% wszystkich odpadów zmieszanych.
Ważne, ten rodzaj odpadu nie może być składowany na składowisku odpadów.
Ilość wytwarzanego paliwa alternatywnego w RZZO kształtował się następująco:
ROK
2015
2016
2017
2018 I-VI

ILOŚĆ (Mg)
8 159,88
10 164,58
10 261,82
5 269,36

Kształtowanie się cen zagospodarowania paliwa alternatywnego na przestrzeni
ponad 3 lat przedstawia się następująco:

2015

Cena zagospodarowania
1 tony odpadu (zł)
137

1 120 088,33

2016

158

1 608 053,98

2017

174

1 781 223,24

2018 I-VI

222

1 173 326,90

ROK

KOSZT (zł)

PALIWO ALTERNATYWNE

Optymalizacja transportu
•

Warto zwrócić uwagę, że obecny odbiorca RDF jest podmiotem
zlokalizowanym w Chełmie oddalonym o ok. 75km od Dębowca,
więc ważnym elementem kosztowym jest w tym przypadku
transport.

•

Reasumując można powiedzieć, iż potencjalna możliwość odbioru
paliwa alternatywnego z RZZO w Dębowcu przez Veolię i
termiczne przetworzenie go w Szopinku, zapewne wpłynęłoby
pozytywnie na optymalizację kosztów z tym związanych przez PGK
Sp. z o.o. i to prawdopodobnie przełożyłoby się na stabilizację
opłat odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców Zamościa i
gmin.

TECHNOLOGIA

Nowoczesna technologia
• „Obieg Przyszłości” to projekt innowacyjny, w ramach którego
planuje się zastosować technologię wchodzącą na Polski rynek.
Planowany blok będzie bowiem opalany paliwem alternatywnym
oraz będzie spełniał wszystkie najwyższe standardy BAT (Best
Available Techniques) przyjęte przez Unię Europejską w celu
ograniczenia emisji gazów do atmosfery.
• Ciepłownia o mocy około 5 MWth opalana paliwem
alternatywnym, będzie korzystała z technologii rusztowej bądź
fluidalnej, półsuchego systemu oczyszczania spalin oraz systemu
redukcji tlenków azotu SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction).
• Grupa Veolia z powodzeniem eksploatuje ponad 60 podobnych
technologicznie instalacji na całym świecie. Doświadczenia
światowe pokazują, że jest to najlepszy i najbezpieczniejszy wybór
w tego typu projektach.

TECHNOLOGIA
Nowoczesna technologia stosowana już na znacznie większą skalę w centrach największych miast

Elektrociepłownia Amager Bakke w Kopenhadze zdolna do
termicznego przetworzenia 400 tys. ton odpadów komunalnych
rocznie

Jej dach wykorzystywany jest jako stok narciarski z wyciągiem
i zapleczem gastronomicznym

TECHNOLOGIA
Nowoczesna technologia stosowana już na znacznie większą skalę w centrach największych miast
•
•

Elektrociepłownia Spittelau w Wiedniu
Powstała w 1971 roku, zdolna jest termicznie przetworzyć
260 tys. ton odpadów komunalnych rocznie

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
Wiele korzyści dla mieszkańców
• Obieg Przyszłości to także wiele korzyści dla mieszkańców Zamościa sąsiadów ciepłowni. Planowana inwestycja będzie wytwarzać ciepło na
podstawie proekologicznej technologii.
• Rozbudowa instalacji w oparciu o technologię wykorzystującą paliwo
alternatywne przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego dotychczas
węgla. Do tego, wykorzystana technologia zredukuje ogólny poziom emisji i
wpłynie na zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od
zmieniających się warunków na rynku węgla.
• Planowana inwestycja wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta
Zamość poprzez redukcje ilości spalanego węgla.
• Najważniejszy jednak będzie wpływ rozbudowy ciepłowni w Zamościu na
gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzięki zastosowanej technologii
możliwe będzie bowiem obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów
ponoszonych przez mieszkańców Zamościa, co możliwe będzie poprzez
zagospodarowania paliwa alternatywnego wytwarzanego również przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu.
• Miasto zyskuje więc ciepło, przy jednoczesnym zredukowaniu ilości i
kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

PRZEBIEG INWESTYCJI I JEJ POTENCJALNA ODCZUWALNOŚĆ

HARMONOGRAM PROJEKTU

• Rozbudowa ciepłowni będzie się wiązała z licznymi pracami. Jej wpływ
na otoczenie i sąsiadów będzie jednak znikomy.
• Zakłada się, że po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i zgody na realizację przedsięwzięcia, potrzebne będzie 12 miesięcy na
prace projektowe oraz 18 miesięcy na rozbudowę istniejącej instalacji.
Planowane uruchomienie przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.
• Ilość paliwa alternatywnego potrzebnego do opalania nowego bloku
oznacza codzienne transporty 3-5 ciężarówek, co nie wpłynie na wzrost
natężenia ruchu drogowego na tym terenie. Ciężarówki będą poruszały
się po trasie, na której ich obecność nie zostanie zauważona, ponieważ
teren inwestycji znajduje się na obszarze przemysłowym.
• Jako odpowiedzialny inwestor, Veolia dokładnie przeanalizowała
możliwość wystąpienia potencjalnych uciążliwości rozbudowy dla
otoczenia. Ciepłownia w Zamościu zlokalizowana jest na mało
zasiedlonych, przemysłowych obrzeżach Miasta. Pomimo tego,
technologia, która zostanie wykorzystana przy rozbudowie zakłada pełną
kontrolę nad każdym potencjalnie możliwym wpływem na środowisko i
sąsiedztwo instalacji np. poprzez zastosowanie podciśnienia w hali
rozładunkowej paliwa alternatywnego.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

