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12. Analiza wra liwo ci i ryzyka 
 
12.1. Analiza wra liwo ci 
 
Prezentowana analiza wra liwo ci jest analiz  typu „what if” - umo liwia, bowiem odpowied  na 
pytanie „co si  stanie, je eli...”. Metoda ta pozwala na zbadanie wra liwo ci okre lonych parametrów 
na zmiany warto ci odpowiednich czynników wp ywaj cych na ich warto . W niniejszej analizie 
wra liwo ci parametrem, który poddano analizie jest saldo rodków pieni nych na koniec roku, gdy  

nie ten czynnik prezentuje w przypadku analizowanego projektu najwy sz  warto  poznawcz , 
a jego zmiana „in minus” mo e zachwia  p ynno ci  spó ki wiadcz cej us ugi z zakresu gospodarki 
odpadowej. Dodatkowo w analizie zaprezentowano warto ci FNPV i FRR liczonych 
po uwzgl dnieniu dotacji FS oraz dla kapita u w asnego w przep ywach finansowych, warto ci ENPV 
i ERR a tak e przedstawiono wp yw zmiennych na poziom przychodów generowanych przez projekt 
(warto  DNR). W zwi zku z powy szym celem analizy wra liwo ci i ryzyka jest: 
 
1. Identyfikacja czynników ryzyka oraz analiza ich potencjalnego wp ywu na kszta towanie si  

ynno ci finansowej projektu, 
2. Wybór zmiennych uznanych za krytyczne dla projektu oraz analiza ich wp ywu na zmian  

przep ywów pieni nych spó ki (salda rodków pieni nych na koniec roku), FNPV/c (liczonego 
dla projektu po uwzgl dnieniu dofinansowania przez Fundusz Spójno ci), FNPV/k (liczonego dla 
kapita u w asnego) oraz ENPV; 

3. Oszacowanie prawdopodobie stwa wyst pienia analizowanych czynników krytycznych ryzyka. 
 
 

12.1.1. Badane zmienne i ich wp yw na odchylenie wska ników finansowych 
i ekonomicznych 

 
Analiza otoczenia makro- oraz mikroekonomicznego projektu pozwoli a wyodr bni  nast puj ce 
czynniki ryzyka: 
 przekroczenie bud etu inwestycji, 
 spadek popytu tj. ilo ci dostarczanych odpadów, 
 wzrost kosztów materia ów i energii, 
 spadek ceny za przyj cie odpadów do termicznej obróbki, 
 spadek ceny sprzeda y energii elektrycznej do sieci, 
 spadek ceny sprzeda y zielonych certyfikatów, 
 spadek ceny sprzeda y energii cieplnej do sieci ciep owniczej, 
 spadek zapotrzebowania na energi  elektryczn , 
 spadek zapotrzebowania na zielone certyfikaty, 
 spadek zapotrzebowania za energi  ciepln . 

 
Na podstawie analizy powy szych czynników ryzyka w kontek cie sytuacji Beneficjenta 
wyodr bnione zosta y zmienne uznane za istotne pod wzgl dem ich wp ywu na p ynno  finansow  
Beneficjenta,  warto ci  FNPV/c,  FNPV/k  oraz  FRR/c,  FRR/k,  warto ci  ENPV  i  ERR  oraz  poziom  
przychodów generowanych przez projekt (DNR). Opis danych zmiennych zosta  przedstawiony 
w tabeli 12.1 w niniejszym podrozdziale. 
Dodatkowo nale y zaznaczy , e analiza wra liwo ci w odniesieniu do przep ywów pieni nych 
zosta a wykonana z perspektywy operatora.  
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Tabela 12.1. Wykaz czynników poddanych analizie wra liwo ci. 
Czynnik Opis czynnika 
Zmiana ceny za przyj cie 
odpadów 

Na skutek ró nego rodzaju zmian w otoczeniu mo e ulec zmianie 
(zmniejszeniu) cena przyj cia 1 Mg odpadów do termicznej 
obróbki, przez co zmniejsz  si  przychody nowoutworzonej 
Spó ki. Zak ada si  spadek ceny o 5% w okresie trzech lat po 
zako czeniu realizacji projektu (lata 2016 – 2018) przy 
jednoczesnym zachowaniu istniej cych wzorców konsumpcji. 

Zmiana popytu Analizuj c ewentualn  zmian  popytu ze strony mieszka ców 
zak ada si  niewielki wzrost jednostkowej produkcji odpadów 
Mg/dzie . Nale y zaznaczy , e mo e nast pi  taka sytuacja, w 
której ilo  odpadów b dzie mniejsza od zak adanej w oderwaniu 
od jakichkolwiek zmian cen, i mo e wynikn  ze zmiany potrzeb 
spo eczno ci lokalnej, zmiany dochodów realnych ludno ci, 
lepszych technologii, edukacji ekologicznej lub mniejszego ni  
szacowany przyrostu ilo ci odpadów. 

Zmiana kosztów materia ów 
i energii 

Materia y i energia s  podstawowymi rodkami produkcji 
zu ywanymi w gospodarce odpadowej. Zmiany cen materia ów i 
energii mog  wp yn  na stabilno  finansow  Spó ki. Nale y 
tutaj zaznaczy , e niniejsza prognoza nie zak ada wzrostu 
zu ycia z powodów technologicznych (mog oby to oznacza  inne 
konsekwencje techniczne, a tym samym kosztowe), lecz jedynie 
wzrost kosztów systemu w zwi zku ze zmian  cen rynkowych. 

Zmiana nak adów 
inwestycyjnych 

Na skutek ró nego rodzaju zdarze  w otoczeniu (nieodpowiednia 
wycena, zmiana przepisów, niestabilno  gospodarcza, zmiany 
kursu walutowego) koszty te mog  ulec zwi kszeniu. 

Zmiana ceny sprzeda y: 
- energii elektrycznej, 
- energii cieplnej, 
- zielonych certyfikatów 

Na skutek ró nego rodzaju zmian w otoczeniu mo e ulec zmianie 
(zmniejszeniu) cena sprzeda y energii elektrycznej, cieplnej 
i cena sprzeda y zielonych certyfikatów. Takie zachowanie 
rynkowe spowoduje, e zmniejsz  si  przychody 
nowoutworzonej Spó ki. We wszystkich trzech wariantach 
zak ada si  spadek ceny o 5% w okresie trzech lat po zako czeniu 
realizacji projektu (lata 2016 – 2018). Nale y jednak e 
zaznaczy , e prognozy Ministerstwa Gospodarki przewiduj  
istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciep a spowodowany 
wzrostem wymaga  ekologicznych, zw aszcza op at 
za uprawnienia do emisji CO2 i wzrostem cen no ników energii 
pierwotnej.  

Zmiana zapotrzebowania na: 
- energi  elektryczn , 
- energi  ciepln , 
- zielone certyfikaty 

Na skutek ró nego rodzaju zmian w otoczeniu mo e ulec zmianie 
zapotrzebowanie na energi  elektryczn , ciepln  oraz zielone 
certyfikaty. Taka zmiana mo e nast pi  w wyniku np. zmiany 
(zliberalizowania) podstawowych kierunków polityki 
energetycznej Polski (uwzgl dniaj cych wymagania Unii 
Europejskiej). Je eli zmiany rynkowe spowoduj , e zmniejszy 
si  zapotrzebowanie na dane produkty wówczas zmniejsz  si  
równie  przychody nowoutworzonej Spó ki. We wszystkich 
trzech wariantach zak ada si  spadek zapotrzebowania o 10% 
w okresie trzech lat po zako czeniu realizacji projektu (lata 2016 
– 2018). 

ród o: Opracowanie w asne 
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Dodatkowo analiz  wra liwo ci dla danych czynników ryzyka przeprowadzono w 11-letnim 
horyzoncie czasowym, dla docelowego wariantu finansowania, czyli udzia u dotacji z FS w warto ci 
bud etu inwestycyjnego. Zgodnie z wytycznymi analiz  wra liwo ci przeprowadza si  dla dwóch 
wariantów – podstawowego i pesymistycznego. Na podstawie wspominanych wy ej za  
makroekonomicznych kalkulowany jest wariant bazowy pesymistyczny, a nast pnie dokonywana jest 
analiza wra liwo ci modelu w tym wariancie na dzia anie poszczególnych czynników ryzyka. Z uwagi 
jednak na fakt, e ju  na poziomie bazowego modelu pesymistycznego przep ywy pieni ne 
generowane przez Beneficjenta w praktycznie ca ym okresie przeprowadzonej analizy wra liwo ci 
kszta towa y si  na wy szym poziomie ani eli w wariancie podstawowym, w zwi zku z powy szym 
dalsza analiza wp ywu poszczególnych czynników ryzyka na p ynno  Beneficjenta w tym wariancie 
jest, zdaniem Konsultanta, bezzasadna.  
 
Wy sze przep ywy w wariancie pesymistycznym ani eli w podstawowym implikowane s  przez 
przyj te, zgodnie z wytycznymi, za enia dotycz ce wska ników makroekonomicznych dla tego 
wariantu. Ni sza stopa inflacji wp ywa na obni enie w uj ciu nominalnym kosztów eksploatacyjnych, 
co z kolei ma odbicie w ni szym poziomie cen. Poniewa  analiza finansowa jest oparta na za eniu 
o pe nym pokryciu kosztów w cenie, dlatego te  per saldo zmiana ta pozostaje bez wp ywu 
na przep ywy pieni ne Operatora.  
 
W analizowanym wariancie podstawowym, w przypadku zmiany ceny, popytu oraz kosztów 
materia ów i energii za ono dzia anie zmienionego czynnika w okresie 3 lat po zako czeniu 
realizacji inwestycji. Jedynie zmiana nak adów inwestycyjnych, z uwagi na fakt, e s  one ponoszone 
w trakcie realizacji projektu, zosta a uwzgl dniona w latach 2010 – 2015 (okres realizacji zada  
inwestycyjnych). Dodatkowo przeanalizowano segment rynku energetycznego, który ma decyduj cy 
wp yw na powodzenie Projektu. Czynnikami, które mog  decydowa  o jego powodzeniu jest zmiana 
ceny sprzeda y energii elektrycznej, cieplnej i zielonych certyfikatów oraz zmiana zapotrzebowania 
na tego typu produkty. Dzia anie ka dego z powy szych czynników przeanalizowano w okresie 3 lat 
po zako czeniu realizacji inwestycji. 
 
W analizie za ono zmian  ka dego z czynników o 10% (10% odchylenie od warto ci bazowej), 
z wyj tkiem zmiany ceny za sk adowanie odpadów, sprzeda y energii elektrycznej, cieplnej 
i zielonych certyfikatów – przyj to zmian  5% i nak adów inwestycyjnych (zmiana 20%). Wielko  
zmian zosta a wybrana w ten sposób, aby nat enie potencjalnych zmian warto ci przep ywów 
pieni nych by o do  du e i dawa o pogl d na wp yw ka dego z czynników. 
 
Wyniki przeprowadzonej analizy wra liwo ci dla powy szych czynników ryzyka zaprezentowano 
w podrozdziale 12.1.4. 
 
 

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 
Analiza wra liwo ci umo liwia dokonanie wyboru czynników o decyduj cym znaczeniu 
dla utrzymania p ynno ci finansowej Beneficjenta, czyli tzw. krytycznych zmiennych. Zgodnie 
z wytycznymi Jaspers za zmienne krytyczne uznaje si  te zmienne w przypadku, których zmiana ich 
warto ci o +/- 1% powoduje odpowiedni  zmian  warto ci bazowej NPV o +/- 1%. W poni szej tabeli 
wyznaczono zmienne, które zosta y podane analizie w celu wskazania ich zmiany na wynik NPV oraz 
w celu wskazania, któr  ze zmiennych mo na uzna  za krytyczn . W zwi zku z czym 
dla poszczególnych zmiennych w tabeli podano warto  NPV oraz jego zmian  w porównaniu 
z warto ci  bazow  NPV. 
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Tabela 12.2. Wykaz czynników o decyduj cym znaczeniu poddanych analizie 
 zmiana 
Warto ci bazowe - 
Zmiana ceny za przyj cie odpadów - spadek o 1% (model 
konsumpcji zachowany) 1,50% 
Zmiana popytu - spadek o 1% 2,61% 
Zmiana kosztów energii - wzrost o 1% 0,26% 
Zmiana nak adów inwestycyjnych - wzrost o 1% 8,99% 
Zmiana ceny sprzeda y energii elektrycznej 0,52% 
Zmiana ceny sprzeda y zielonych certyfikatów 0,22% 
Zmiana ceny sprzeda y energii cieplnej 0,23% 
Zmiana zapotrzebowania na energi  elektryczn  0,00% 
Zmiana zapotrzebowania na zielone certyfikaty 0,00% 
Zmiana zapotrzebowania na energi  ciepln  0,00% 
ród o: Opracowanie w asne 

 
Powy sze wyniki wskazuj , i  jedynie ceny za przyj cie odpadów, nak ady inwestycyjne i popyt 
mo na oznaczy , jako zmienne krytyczne, gdy  zmiana o 1% powoduje zmian  NPV o 1%.  
 
 

12.1.3. Warto ci progowe dla zmiennych krytycznych 
W ramach analizy wra liwo ci zmiennych krytycznych nale y dokona  obliczenia warto ci 
progowych zmiennych w celu okre lenia, jaka zmiana procentowa w zmiennych zrówna aby NPV 
finansowe z zerem. 
 
W przypadku danej analizy wyodr bniono trzy czynniki krytyczne - ceny za przyj cie odpadów, 
nak ady inwestycyjne oraz popyt. W toku kolejnych iteracji szacowania warto ci NPV w stosunku do 
zmiany czynnika, skalkulowano, e aby NPV by o równe zeru, ceny musia yby wzrosn  o 66,87%, 
dane nak ady inwestycyjne projektu powinny si  zmniejszy  o oko o 11,12% w wariancie 
podstawowym, a popyt powinien si  zwi kszy  o oko o 38,29%.  
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12.1.4. Wyniki przeprowadzonej analizy wra liwo ci 
 
Wykres 12.1. Kszta towanie si  przep ywów pieni nych w wariancie podstawowym 

bez segmentu energetycznego 
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ród o: Opracowanie w asne 
 
 
Wykres 12.2. Kszta towanie si  przep ywów pieni nych w wariancie pesymistycznym 
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ród o: Opracowanie w asne 
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Reasumuj c zauwa amy, i  w wariancie podstawowym wszystkie czynniki powoduj  spadek salda 
rodków pieni nych oraz warto ci FNPV po dofinansowaniu. Najwi kszy spadek wyst puje 

w przypadku wzrostu nak adów inwestycyjnych, a nast pnie spadku popytu mieszka ców.  

Badaj c wp yw czynnika nak adów na zmian  salda gotówki zwi kszono warto  nak adów 
inwestycyjnych projektu przy zachowaniu sta ci ceny. Przep ywy pieni ne reaguj ce na dan  
zmian  wykazuj  ujemne salda gotówki w okresie od 2012 do 2020 w wariancie podstawowym. 
Ujemne salda rodków pieni nych wiadcz  o problemach z zachowaniem p ynno ci finansowej. 
Mo na, zatem wnioskowa , e projekt jest wra liwy na zwi kszenie nak adów inwestycyjnych i ma 
ono do  znaczny wp yw dla utrzymania p ynno ci projektu. W przypadku wp ywu czynnika popytu 
na zmian  salda gotówki zmniejszono ilo  odpadów odbieranych od mieszka ców i dostarczanych 
od przemys u oraz us ug przy zachowaniu sta ci cen. Przep ywy pieni ne reaguj ce na spadek 
popytu, powoduj  zmniejszenie sald gotówki, jednak e nie wyst puj  ujemne salda gotówki. 

Analizuj c dalsze zmiany salda rodków pieni nych, najmniejszy wp yw na saldo rodków 
pieni nych maj  zmiany w wielko ci kosztów materia ów i energii, co mo e wynika  ze stosunkowo 
niskiego udzia u tych kosztów w ogóle kosztów operacyjnych nowoutworzonej Spó ki. Dodatkowo 
analiza segmentu energetycznego wykaza a, i  ewentualne zmiany g ównych czynników ryzyka nie 
powoduj  znacznych odchyle  przep ywów pieni nych od ich warto ci bazowych.  
 
W przypadku zmiany warto ci FNPV/c (tabela 12.3.) po dofinansowaniu zauwa amy, e najwi kszy 
wp yw na finansow  op acalno  projektu ma tak e zmiana nak adów inwestycyjnych oraz zmiana 
popytu. Zaistnienie tych czynników ryzyka powoduje najwi kszy spadek FNPV/c. S  to, wi c 
czynniki, które posiadaj  decyduj cy wp yw na warto  tera niejsz  netto projektu. 
 
 
Tabela 12.3. Zmiany FNPV/c oraz FRR/c pod wp ywem zmian wybranych czynników 

zewn trznych 

 scenariusz podstawowy scenariusz 
pesymistyczny 

 FNPV/c FRR/c FNPV/c FRR/c 
warto ci bazowe -26 689 288 4,73% -26 689 288 4,73% 

Zmiana cen op aty na bramie - spadek o 5% (model 
konsumpcji zachowany) -28 684 837 4,50%     
Zmiana popytu mieszka ców - tj. ilo ci dostarczanej odpadów 
- spadek o 10% -33 658 714 3,95%     
Zmiana kosztów energii - wzrost o 10% -27 390 001 4,65%     
Zmiana nak adów inwestycyjnych - wzrost o 20% -74 679 056 0,93%     
Zmiana cen energii elektrycznej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% -27 379 616 4,65%     
Zmiana cen zielonych certyfikatów - spadek o 5% -26 989 331 4,69%     
Zmiana cen energii cieplnej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% -26 996 824 4,69%     
ród o: Opracowanie w asne 

 
W przypadku zmiany warto ci FNPV/k (tabela 12.4.) zauwa amy, e najwi kszy wp yw na zdolno  
projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapita u zainwestowanego przez Beneficjenta 
ma zmiana popytu. Zaistnienie danego czynnika ryzyka powoduje najwi kszy spadek FNPV/k. Jest to 
wi c czynnik, który posiada decyduj cy wp yw na warto  tera niejsz  netto projektu. 
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Tabela 12.4. Zmiany FNPV/k oraz FRR/k pod wp ywem zmian wybranych czynników 
zewn trznych 

 scenariusz podstawowy scenariusz 
pesymistyczny 

 FNPV/k FRR/k FNPV/k FRR/k 
warto ci bazowe 13 034 118 21,91% 13 034 118 21,91% 

Zmiana cen op aty na bramie - spadek o 5% (model 
konsumpcji zachowany) 11 038 568 19,20%     
Zmiana popytu mieszka ców - tj. ilo ci dostarczanej odpadów 
- spadek o 10% 6 064 692 13,21%     
Zmiana kosztów energii - wzrost o 10% 12 333 405 20,94%     
Zmiana nak adów inwestycyjnych - wzrost o 20% 11 767 856 19,33%     
Zmiana cen energii elektrycznej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% 12 343 789 20,96%     
Zmiana cen zielonych certyfikatów - spadek o 5% 12 734 074 21,47%     
Zmiana cen energii cieplnej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% 12 726 581 21,49%     
ród o: Opracowanie w asne 

 
W przypadku zmiany warto ci ENPV (tabela 12.5.) po dofinansowaniu zauwa amy, e najwi kszy 
wp yw na ekonomiczn  op acalno  projektu ma g ównie zmiana nak adów inwestycyjnych. 
Zaistnienie tego czynnika ryzyka powoduje zdecydowanie najwi kszy spadek ENPV. Jest to, wi c 
czynnik, który posiada decyduj cy wp yw na ekonomiczn  warto  bie  netto projektu. 
 
 
Tabela 12.5. Zmiany ENPV oraz ERR pod wp ywem zmian wybranych czynników 

zewn trznych 

 
scenariusz 

podstawowy 
scenariusz 

pesymistyczny 
 ENPV ERR ENPV ERR 
warto ci bazowe 40 519 854 7,52% 44 050 180 7,69% 
Zmiana cen op aty na bramie - spadek o 5% (model konsumpcji 
zachowany) 38 616 325 7,43%     
Zmiana popytu mieszka ców - tj. ilo ci dostarczanej odpadów - 
spadek o 10% 33 871 333 7,18%     
Zmiana kosztów energii - wzrost o 10% 39 851 413 7,49%     
Zmiana nak adów inwestycyjnych - wzrost o 20% -11 343 668 5,01%     
Zmiana cen energii elektrycznej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% 39 861 329 7,49%     
Zmiana cen zielonych certyfikatów - spadek o 5% 40 233 458 7,51%     
Zmiana cen energii cieplnej przeznaczonej na sprzeda  - spadek 
o 5% 40 226 485 7,51%     
ród o: Opracowanie w asne 

 
 
Poni ej (tabela 12.6.) zaprezentowano wp yw czynników ryzyka na poziom przychodów 
generowanych przez projekt. Najwi kszy spadek powoduje spadek popytu mieszka ców, tj. ilo ci 
dostarczanej odpadów. 
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Tabela 12.6. Zmiany warto ci poziomu przychodów generowanych przez projekt (DNR) pod 
wp ywem zmian wybranych czynników zewn trznych 

 
scenariusz 

podstawowy 
scenariusz 

pesymistyczny 

warto ci bazowe 
126 254 189 126 221 615 

Zmiana cen op aty na bramie - spadek o 5% (model konsumpcji 
zachowany) 124 258 639   
Zmiana popytu mieszka ców - tj. ilo ci dostarczanej odpadów - 
spadek o 10% 119 284 763   

Zmiana kosztów energii - wzrost o 10% 124 901 199   
Zmiana nak adów inwestycyjnych - wzrost o 20% 126 254 189   
Zmiana cen energii elektrycznej przeznaczonej na sprzeda  - 
spadek o 5% 125 563 861   
Zmiana cen zielonych certyfikatów - spadek o 5% 125 954 145   
Zmiana cen energii cieplnej przeznaczonej na sprzeda  - spadek o 
5% 125 946 652   
ród o: Opracowanie w asne 

 
 

12.2. Analiza ryzyka 
 

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych 
i ekonomicznych 

 
Powy ej zaprezentowano czynniki ryzyka i ich wp yw na p ynno  finansow  Zwi zku. Z uwagi na 
brak wystarczaj cych informacji do wykonania analizy ilo ciowej ryzyka, poni ej zaprezentowano 
analiz  jako ciow . W poni szej tabeli dokonano oceny prawdopodobie stwa zaistnienia danego 
ryzyka oraz wskazano okoliczno ci, jakie przyczyni yby si  do wyst pienia danej sytuacji. 
 
Tabela 12.7. Analiza ryzyka 

Czynnik ryzyka Prawdo- 
podobie stwo Wyja nienie 

Spadek cen us ug za 
przyj cie odpadów o 
5% 

rednie 

Ryzyko spadku cen mo e ulec zwi kszeniu w wyniku nacisku 
adz lokalnych i spo ecze stwa na obni anie cen. W chwili 

obecnej taryfy kalkulowane przez Operatora systemu gospodarki 
odpadami kszta tuj  si  w granicach spo ecznie akceptowalnych, 
tak wi c ryzyko spadku cen, w wyniku braku ich akceptacji, jest 
ograniczone. Ponadto nale y zaznaczy , i  rynek gospodarki 
odpadami jest rynkiem konkurencyjnym w zwi zku z czym 
mo liwie jest, e nowo utworzona Spó ka b dzie musia a si  
liczy  z obni eniem cen za us ugi komunalne. Nal y równie  
zaznaczy , e mo liwy jest wzrost cen za dane us ugi 
spowodowany realizacj  Projektu lub te  innymi zdarzeniami 
losowymi. Takie zdarzenia mog  spowodowa , e niezb dna 

dzie pomoc Miasta Konin lub pozosta ych gmin b cych 
uczestnikami projektu, a tak e pozosta ych wspólników. 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
W celu minimalizacji tego ryzyka, Spó ka powinna prowadzi  
odpowiedni  ewidencj  kosztów zwi zanych z dzia alno ci  
zwi zan  z gospodark  odpadow , umo liwiaj  prawid ow  
i przejrzyst  kalkulacj  cen. Spó ka od samego pocz tku 
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Czynnik ryzyka Prawdo- 
podobie stwo Wyja nienie 

powinna monitorowa  rynek i dostosowywa  si  do panuj cych 
standardów i potencjalnej konkurencji, aby móc zminimalizowa  
ryzyko wyst pienia ewentualnego spadku cen. 

Spadek popytu 
o 10% Wysokie 

W modelu zosta  zastosowany malej cy trend demograficzny dla 
miejscowo ci zarówno poni ej 20 tys. mieszka ców jak równie  
dla miejscowo ci od 20 tys. do 100 tys. mieszka ców, a wi c 
i malej cy w kolejnych latach popyt. Ryzyko spadku popytu jest 
wi c w pewnym stopniu uwzgl dnione w kalkulacji.  
Niemniej nale y mie  na uwadze mo liwo  mniejszego ni  
zak adany wzrostu jednostkowego produkcji odpadów przez 
mieszka ców ni  to zaprognozowano w scenariuszu 
podstawowym. Spadek taki mo e by  wynikiem znacznego 
wzrostu cen, ale równie  odmiennego kszta towania si  dochodu 
do dyspozycji. 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Aby zminimalizowa  ryzyko wyst pienia danego czynnika 
Spó ka powinna monitorowa  kszta towanie si  popytu 
na terenie swojej dzia alno ci. Tak jak to wcze niej zosta o 
wspominane, dzia alno  odpadowa jest rynkiem 
konkurencyjnym w zwi zku z czym Spó ka b dzie mog a 
zastanowi  si  nad rozszerzeniem swoich us ug na pozosta e 
obszary nie obj te Projektem. Takie dzia anie minimalizuj ce 
wyst pienie danego czynnika ma swoje uzasadnienie tym 
bardziej, e inwestycje w spalarnie w Polsce dopiero si  
rozpocz y, w zwi zku z czym Spó ka w przysz ci b dzie 
mog a konkurowa  i minimalizowa  ryzyko spadku popytu. 

Wzrost kosztów 
energii i materia ów 
o 10% 

rednie 

Koszty materia ów i energii stanowi  znacz  pozycj  
kosztow , wzrost ich cen mo e wi c skutkowa  znacznym 
wzrostem kosztów. Poniewa  jednak Spó ka osi ga zysk 
na podstawowej dzia alno ci operacyjnej, wzrost kosztów mo e 
zosta  cz ciowo pokryty mar  zysku bez konieczno ci 
znacznej zmiany cen. 
Zmiany makroekonomiczne (och odzenie gospodarki, wi ksza 
ni  zak adana inflacja) mog  spowodowa  wi kszy ni  
przewidywany wzrost cen materia ów i energii. 
Dodatkowo w analizie uwzgl dniono potencjalny wzrost cen 
energii elektrycznej realnie o 2% rocznie do 2020 r., natomiast 
po tym okresie zgodnie z prognoz  inflacji. Przewiduje si , e 
istotny wzrost cen energii elektrycznej, b dzie spowodowany 
wzrostem wymaga  ekologicznych, zw aszcza op at za 
uprawnienia do emisji CO2 i  wzrostem cen no ników energii 
pierwotnej. Prognozuje si  wzrost cen energii elektrycznej ze 
wzgl du na obj cie obiektów energetycznych obowi zkiem 
zakupu uprawnie  do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto 
pozosta e zmiany makroekonomiczne np. wi ksza ni  zak adana 
inflacja mog  spowodowa  wi kszy ni  przewidywany wzrost 
cen materia ów i energii. 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Skutecznym sposobem na zapobie enie skokowym wzrostom 
kosztów materia ów i energii jest na przyk ad wdro enie 
systemu zarz dzania maj tkiem. Jego wdro enie skutkowa  
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Czynnik ryzyka Prawdo- 
podobie stwo Wyja nienie 

mo e zaimplementowaniem nowoczesnych technologii 
zarz dzania infrastruktur  odpadow , opartych na efektywno ci 
kosztowej podejmowanych rozwi za . Wdro enie 
przyk adowego systemu daje mo liwo  bardziej efektywnej 
kontroli kosztów materia ów i energii i niwelowanie 
ewentualnych skokowych podwy ek, nast puj cych w wyniku 
zmian zewn trznych czynników makro- i mikroekonomicznych. 

Wzrost nak adów 
inwestycyjnych 
o 20% 

Wysokie 

Przed rozstrzygni ciem przetargu na wykonawstwo szacowano, 
 wzrost cen materia ów budowlanych oraz kosztów si y 

roboczej mo e spowodowa  przekroczenie planowanych 
nak adów inwestycyjnych, co przy sta ej kwocie decyzji mo e 
skutkowa  konieczno ci  poszukiwania dodatkowych form 
finansowania projektu. Z drugiej strony bran a budowlana 
wykazuje znaczne wahania, wobec których trudno jest 
oszacowa , w jaki sposób ceny b  si  kszta towa .  
Jednocze nie dynamiczny wzrost cen materia ów budowlanych 
i robocizny w ostatnich latach jest podstaw  do prognozy 
ustabilizowania si  cen w kolejnych latach, co znacznie 
zmniejszy oby ryzyko przekroczenia planowanej wysoko ci 
nak adów. 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Nale y zaznaczy , e oczekiwania w odniesieniu do ryzyka 
wzrostu nak adów inwestycyjnych spe ni y si , bowiem 
niniejsze studium wykonalno ci oddawane jest w trakcie 
procedury przetargowej na wybór wykonawcy spalarni i ju  
wiadomo, i  koszty planowane na budow  spalarni zosta y w 
ofertach wykonawców przekroczone. Spó ka musia a zaci gn  
w sz  po yczk  inwestycyjn  w zwi zku z wy sz  kwot  
nak adów inwestycyjnych po otwarciu ofert ni  w pierwotnej 
prognozie. 

Ilo  odpadów jest  
ni sza ni  
oczekiwano 

rednie 

Po  nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w 
gminach oczekuje si , e mieszka cy nie b  „ogranicza ” 
masy odpadów zbieranych w ramach chocia by „dzikich 
wysypisk”. Jak pokazuj  do wiadczenia gmin, które 
wprowadzi y tzw. podatek mieciowy, masa odpadów 
generowanych przez mieszka ców znacznie ro nie.  
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Istnieje znaczny bufor rezerwowy odpadów z innych zak adów 
unieszkodliwiania odpadów (tzw. Balast) powstaj cych w 
instalacjach MBP. Dostawcy tych odpadów s  mocno 
zainteresowani mo liwo ci  dostarczania odpadów do przysz ej 
instalacji termicznego unieszkodliwiania w Koninie. W 
przypadku otrzymania informacji z monitorowania ilo ci 
odpadów o ni szej ich ilo ci, ni  by a prognozowana w 
niniejszym studium wykonalno ci, zajdzie konieczno  
uzupe nienia przepustowo ci odpadami z ww. „balastu”. 

Ryzyko, e sk ad 
odpadów jest inny i 
ma ni sz  / wy sz  
warto  opa ow  

Ma e 

Jest to ryzyko dotycz ce ka dego eksploatowanego b  
realizowanego zak adu w oparciu o termiczne unieszkodliwianie 
odpadów. Dla obszaru Subregionu Koni skiego przeprowadzone 
zosta y badania sk adu odpadów. Jak wykazuj  do wiadczenia, 
instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów, zmieniaj ce 
si  uwarunkowania  gospodarcze,  a  co  jest  z  tym  zwi zane  
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Czynnik ryzyka Prawdo- 
podobie stwo Wyja nienie 

struktura odpadów, nie maj  znacz cego wp ywu na 
funkcjonowanie instalacji.  
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Zaznaczy  nale y, e do termicznego unieszkodliwiania 
kierowane b  odpady zmieszane, charakteryzuj ce si  do  
jednolitym sk adem. Ponadto b dzie mo liwo  korygowania 
warto ci opa owej odpadów, poprzez m liwe dostawy odpadów 
balastowych z innych instalacji. 

Ryzyko ograniczenia 
funduszy UE, np. ze 
wzgl du na 
opó nienie w 
realizacji projektu 

rednie 

Harmonogram realizacji prac jest obecnie nie zagro ony. 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Potencjalne ryzyko opó nie  kompensowane b dzie zapisami 
umownymi z wykonawc  robót. Planowana jest cis a 
wspó praca z in ynierem kontraktu podczas monitorowania 
przebiegu robót i wczesnego przeciwdzia ania wyst pieniu 
opó nie . 

ród o: Opracowanie w asne 
 
Analiza ryzyka zwi zanego z segmentem energetycznym, który ma wp yw na powodzenie 
realizowanego Projektu: 
 
Mo na za , e spadek cen sprzeda y energii do sieci i sprzeda y zielonych certyfikatów oraz 
spadek ich zapotrzebowania ma niskie prawdopodobie stwo zaistnienia. Promowanie energii 
elektrycznej ze róde  odnawialnych jest szczególnym priorytetem Wspólnoty Europejskiej. 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wskazuj , e pa stwa Unii Europejskiej maj  d  do tego, 
eby do 2020 roku zredukowa  emisje gazów cieplarnianych o 20 proc., osi gn  20-proc. udzia  

energii ze róde  odnawialnych w finalnym zu yciu energii oraz poprawi  o 20 proc. efektywno  
energetyczn . Dodatkowo wzrost wykorzystania energii elektrycznej ze róde  odnawialnych stanowi 
wa  cz  pakietu rodków niezb dnych do realizacji Protoko u z Kioto w ramach Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz przedsi wzi  dotycz cych dalszych 
rozwi za . Ogólne cele UE zosta y prze one na konkretne zadania dla poszczególnych pa stw. 
W zakresie energetyki odnawialnej Polska ma osi gn  udzia  OZE w finalnym zu yciu energii, 
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wska nika w latach nast pnych. 
Od 2004 roku Polska zacz a tworzy  system wspierania produkcji energii1 elektrycznej 
z odnawialnych róde  energii tj. system wiadectw pochodzenia i zielone certyfikaty. Ministerstwo 
Gospodarki ustala dla sprzedawców pr du obowi zek sprzeda y energii z OZE. Po wiadczeniem 
wykonania obowi zku jest przedstawienie Urz dowi Regulacji Energetyki do umorzenia zielonych 
certyfikatów. Sprzedawcy chc c uzyska  zielony certyfikat, musz  je odkupi  od producentów. 
W efekcie producent pr du z odnawialnych róde  energii uzyskuje dwa ród a przychodów: 
ze sprzeda y pr du i certyfikatów. 
Bior c pod uwag  powy sze zobowi zania Polski wobec Unii Europejskiej mo na si  spodziewa , 
e ceny sprzeda y zielonych certyfikatów przez najbli sze lata, tj. do 2021 roku b  systematycznie 

wzrasta . Pó niej ich cena mo e obni  si  i ustabilizowa . 
W przypadku zapotrzebowania na energi  elektryczn  przewiduje si  umiarkowany wzrost o 20% 
do 2020 roku. Spowodowane jest to przewidywanym wykorzystaniem istniej cych jeszcze rezerw 
transformacji rynkowej i dzia  efektywno ci w gospodarce. Dodatkowo nale y mie  równie  
na uwadze ryzyko wynikaj ce z sytuacji w gospodarce globalnej i polskiej, gdy  w du ym stopniu 
popyt na energi  i tym samym jej ceny s  zale ne od koniunktury gospodarczej. 
Analizuj c mo liwo  spadku cen sprzeda y energii cieplnej oraz ich zapotrzebowania przewiduje si  
niskie prawdopodobie stwo zaistnienia. Wed ug prognoz Ministerstwa Gospodarki ceny ciep a 

                                                
1 ród o: „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, Ministerstwo Gospodarki – przyj te przez Rad  Ministrów 
dnia 10 listopada 2009 roku  
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sieciowego b  wzrasta  ze wzgl du na stopniowe obci anie wytwarzania ciep a sieciowego dla 
potrzeb ciep ownictwa obowi zkiem nabywania uprawnie  do emisji gazów cieplarnianych.  
 
Analiza wra liwo ci bud etów na zmiany makroekonomiczne: 
 
Bior c pod uwag  gminy dofinansowuj ce analizowany Projekt nale y zaznaczy , i  najwi kszy 
wp yw b dzie mia o Miasto Konin uczestnicz ce przy projekcie spalarni. Pozosta e gminy, na terenie 
których b  realizowane rekultywacje, zapewniaj rodki finansowe w swoich bud etach. 
W perspektywie jakichkolwiek zmian makroekonomicznych i inwestycyjnych (dotycz cych 
rekultywacji) zaprognozowane w bud etach wska niki d ugu i rocznej sp aty zad enia do dochodu 
nie b  zagro one przekroczeniem limitów wskazanych w ustawie o finansach publicznych. 
W zwi zku z powy szym przeanalizowano bud et Miasta Konin, jako bud et najbardziej wra liwy 
na zmiany makroekonomiczne i pod wzgl dem prowadzonych inwestycji w mie cie. Mo liwym 
scenariuszem wp ywaj cym na zmian  wska ników d ugu oraz sp aty zad enia jest zmiana 
dynamiki wzrostu gospodarczego oraz zmiana dynamiki realnych wynagrodze . Bior c pod uwag : 
obni enie realnego PKB np. o 20% oraz aktualn  prognoz  MRR zgodnie z któr rednie tempo 
wzrostu PKB w latach 2010 – 2015 oscyluje na poziomie ok. 4%, otrzymane tempo wzrostu PKB 

dzie kszta towa  si  na poziomie 3,19%. Zatem taka sytuacja mo e spowodowa  obni enie 
dochodów Miasta oraz zmian  wielko ci rodków na dodatkowy rozwój inwestycyjny.  

Nast pnym czynnikiem wp ywaj cym na zmian  bud etu jest zmiana dynamiki realnych 
wynagrodze . W wariancie podstawowym przyj te rednie tempo wzrostu realnych wynagrodze  
w gospodarce w latach 2010 – 2015 na poziomie 3,07%. Uwzgl dniaj c wzrost realnych wynagrodze  
o 20% otrzymamy wówczas tempo wzrostu na poziomie 3,7%. Taka sytuacja spowoduje zmian  
wydatków bie cych miasta, co prze y si  na obni enie nadwy ki finansowej b  
wyst pienie/pog bienie deficytu.  

Bior c pod uwag  powy sze, nale y stwierdzi , e potencja  bud etu Miasta Konin w latach realizacji 
Projektu tj. 2010 – 2015 jest uzale niony od czynników makroekonomicznych. Poniewa  obecna 
prognoza bud etu Miasta Konin wskazuje na wysokie wydatki miasta przewy szaj ce dochody mo na 
prognozowa , e w d ugim horyzoncie czasowym Miasto b dzie korzysta o z dodatkowego 
finansowania swoich inwestycji kredytem/ po yczk . Taka sytuacja mo e spowodowa , e wska niki 

ugu i sp aty zad enia mog  przekroczy  limity obowi zuj ce w ustawie finansów publicznych.  

Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka  

Czynnikiem minimalizuj cym dane ryzyko jest racjonalne prowadzenie planów inwestycyjnych 
Miasta, badanie zdolno ci finansowej Miasta oraz badanie zachowa  rynku (zmian) w uj ciu makro;- 
i mikroekonomicznym.  

Ryzyko zwi zane z zachowaniem bud etu Miasta Konin ma swoje prze enie na kszta towanie si  
przep ywów pieni nych nowoutworzonej Spó ki. Nale y zaznaczy , e obni enie wp ywów z Miasta 
przyczyni si  do obni enia rodków pieni nych na koniec okresu, a ewentualny brak dofinansowania 
z bud etu Miasta mo e powodowa  brak p ynno ci finansowej nowej spó ki i konieczno  szukania 
nowych mo liwo ci jej dokapitalizowania.  
 

12.2.2. Analiza ryzyk formalno – instytucjonalnych 
 
Wdro enie Projektu pn.: „Uporz dkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu 
Koni skiego” jest obarczone ryzykiem formalno-prawnym ze wzgl du na: z jednej strony wysoki 
stopie  z ono ci wybranego modelu instytucjonalnego, a z drugiej strony krótk  perspektyw  
czasow , w której JST musz  podj  strategiczne decyzje, od których zale y powodzenie otrzymania 
dofinansowania w ramach POIi . Ostateczny kszta t struktury instytucjonalnej Projektu zosta  
podyktowany przede wszystkim uwagami NFO iGW do Raportu Ko cowego (niniejszego Studium 
Wykonalno ci). W ród ryzyk formalno-prawnych wzi to pod uwag  nast puj ce zagadnienia: 
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 Ryzyko czasowe zwi zane z niedotrzymaniem terminu powo ania spó ki mi dzygminnej – 
konieczno  dokonania przez Miasto Konin reorganizacji MZGOK w Koninie polegaj cym na 
wydzieleniu z obecnego zak adu bud etowego sortowni i kompostowni – ryzyko to zosta o ju  
wyeliminowane, gdy  Spó ka powsta a, 

 Ryzyko niezrealizowania idei projektu mi dzygminnego zwi zane z niepodj ciem przez nowe 
rady 14 gmin dzia  administracyjno-finansowych polegaj cych na braku akceptacji dla uchwa  
oddaj cych w dzier aw  spó ce (Beneficjentowi) gruntów pod rekultywacj  sk adowisk odpadów 
i uchwa  przekazuj cych rodki pieni ne na wk ad polski (wspó finansowanie rekultywacji 
sk adowisk odpadów) – ryzyko to zosta o w znacznej mierze zniwelowane poprzez podj te 
dzia ania, w wyniku których gminy podj y uchwa y oraz dokonuj  na bie co wp at wk adu 
polskiego w finansowanie Projektu. 

 Ryzyko zwi zane ze znalezieniem przez Beneficjenta wykwalifikowanej kadry do pracy w JRP 
(konieczno  zatrudnienia dodatkowych 8 osób), która b dzie odpowiedzialna za obs ug  tak 
du ego Projektu. Nale y podkre li , i  wymienione czynniki ryzyka, zidentyfikowane we 
wst pnym etapie przygotowania Projektu, zosta y ju  wyeliminowane na moment przygotowania 
niniejszego studium po uwagach ekspertów Jaspers.  

 

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno – technicznych 
 
Ryzyko Techniczne 
Planowane wykorzystanie dost pnej wiedzy i do wiadczenia kadr Operatora oraz firm projektowych 
i wykonawczych w zakresie technologii gospodarki odpadami, w oparciu, o któr  zostanie 
zrealizowany Projekt prowadzi do minimalizacji ryzyka, e za enia techniczno-ekologiczne Projektu 
nie zostan  wykonane.  
Istotnym warunkiem koniecznym do prowadzenia eksploatacji instalacji jest konieczno  zapewnienia 
stabilnych dostaw odpadów o za onych parametrach technologicznych, co warunkowa  b dzie 
dotrzymanie standardów emisyjnych i utrzymanie kosztów eksploatacyjnych na zak adanym 
poziomie.  
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka  
Ryzyko ew. dostaw odpadów o odbiegaj cych parametrach (g ównie warto ci opa owej) b dzie mog o 
by  korygowane przez dostawy odpadów balastowych z innych instalacji opartych o technologi  
MBP, co potwierdza zainteresowanie tych zak adów co do mo liwo ci dostaw odpadów do 
realizowanej instalacji termicznego unieszkodliwiania w Koninie. 
 
Ryzyko ekologiczne 
Realizacja inwestycji nie jest zwi zana z powstaniem ryzyka ekologicznego. Wr cz przeciwnie, ich 
realizacja przyczyni si  do zmniejszenia istniej cej presji na rodowisko naturalne i ograniczenia 
wyst puj cych zagro . W szczególno ci ryzyko ekologiczne nie jest zwi zane z zagadnieniami 
lokalizacyjnymi inwestycji – nie wyst puje ryzyko ewentualnego negatywnego ich oddzia ywania na 
tereny chronione. 
 
Na podstawie analiz przeprowadzonych w Raporcie OO  okre lono, e zgodnie z wymogami 
rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilo ci 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu 
o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej (Dz. 
U. Nr 58 z 2002 roku, poz.535 ze zmianami), analizy wynika, e w trakcie eksploatacji instalacji do 
prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów: 

• nie wyst puj  substancje wysoce atwo palne, czyli substancje mog ce rozgrza  si  i w 
rezultacie zapali  w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek 
dodatkowego wk adu energii (okre lone rodzajem zagro enia R17); 
• nie wyst puj  substancje (ciecze) atwo palne (do tej kategorii nie mo na zaliczy  odpadów 
olejowych), czyli ciecze o temperaturze zap onu od 21ºC do 55ºC (okre lone rodzajem 
zagro enia R10); 
• nie wyst puj  substancje utleniaj ce (okre lane rodzajem zagro enia R7, R8 oraz R9); 
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• nie wyst puj  substancje wybuchowe (okre lane rodzajem zagro enia R2, R3); 
• nie wyst puj  substancje wymienione w ilo ciach przekraczaj cych w tabeli 2, tzn.: 

- substancje bardzo toksyczne (R26, R27, R28) i toksyczne (R23, R24, R25), 
- substancje niebezpieczne dla rodowiska (R50, R51/53) 

 
Przedmiotowej instalacji nie zalicza si  do kategorii zak adów o zwi kszonym ryzyku, ani tym 
bardziej do kategorii zak adów o du ym ryzyku. 
 
Wyst pienie stanów awaryjnych cechuje bardzo niskie prawdopodobie stwo.  
 

12.2.4. Propozycje dzia  w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 
 
Ewentualne ryzyka finansowo – ekonomiczne zosta y w pewnym stopniu przewidziane 
i zminimalizowane na etapie sporz dzania analizy oraz szacowania modelu finansowego. Gminy 
przyst pi y do Spó ki i s  jej wspó cicielami, powierzy y Spó ce realizacj  zada  z zakresu 
zagospodarowania odpadów komunalnych.  Ponadto istotne jest podtrzymywanie przez wszystkie 
gminy uczestnicz ce w projekcie cyklicznych spotka  w celu omówienia ew. problemów 
organizacyjnych oraz w celu utwierdzania wspólnej polityki dotycz cej gospodarki odpadami na 
terenie projektu.   
W zakresie czynników techniczno-ekologicznych nie stwierdzono wyst powania istotnych zagro  
tego typu. Odpowiedni nadzór nad wykonaniem robót ze strony In yniera oraz JRP zminimalizuje 
zagro enia techniczne zwi zane z realizacj  robót. Dla zapewnienia wymaganego strumienia odpadów 
istotne b dzie sukcesywne obj cie systemem zbiórki odpadów wszystkich mieszka ców na terenie 
projektu (obecnie odsetek ten wynosi ok. 82 %), poprawienie ewidencji, która w poszczególnych 
gminach jest prowadzona w ograniczony sposób. Przyj te przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowe 
rozwi zania prawne pozwol  na lepsza kontrol  wytwarzanych odpadów oraz mo liwo  sterowania 
przep ywem odpadów komunalnych od wytwórców do instalacji unieszkodliwiania. Wprowadzenie 
nowych uregulowa  prawnych ma na celu równie  ograniczenie negatywnych praktyk zwi zanych z 
pozbywaniem si  odpadów (np. transport poza instalacje wskazane w WPGO) oraz ich 
unieszkodliwianiem w sposób szkodliwy dla rodowiska i zdrowia ludzi. Instalacja funkcjonowa  
mo e w systemie gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego tak e, jako instalacja 
pozwalaj ca na termiczne unieszkodliwienie cz ci pozosta ci procesu i produktów mechaniczno-
biologicznego unieszkodliwiania odpadów prowadzonego w obecnych i planowanych na terenie 
województwa. Taka funkcja mo e stanowi  zabezpieczenie ewentualnego zmniejszenia strumienia 
odpadów lub zmian parametrów odpadów.  
 
Projekt b dzie realizowany przy zachowaniu najwy szych standardów jako ci i bezpiecze stwa. 
Jednocze nie b dzie on realizowany w oparciu o technologi  spe niaj  wymagania BAT, aby 
zagwarantowa  osi gni cie efektów ekologicznych i oczekiwanych parametrów technicznych. 
Zaliczenie ZTUOK do obiektów energetycznych ujmowanych w planie krajowym powoduje, e 
obiekt ten podlega  b dzie rygorystycznym przepisom zwi zanym z dozorem technicznym oraz 
okresowymi przegl dami i remontami. 
 
W ZTUOK, poza olejem opa owym lekkim (temperatura zap onu pow. 56ºC) wykorzystywanym 
jedynie do inicjowania pracy kot a po jego przestoju lub do wygaszenia kot a po zatrzymaniu 
podawania odpadów do spalania oraz niewielkimi ilo ciami kwasów i zasad niezb dnych do 
uzdatniania wody technologicznej lub neutralizacji cieków pochodz cych z procesu regeneracji 
wymienników jonowych w stacji uzdatniania wody (SUW) nie wyst puj  czynniki kwalifikuj ce 
zak ad do zak adów o du ym ryzyku wyst pienia awarii. 
 
Dzia ania zapobiegawcze i monitorowanie ryzyka 
Wyst pienie stanów awaryjnych b dzie niwelowane poprzez zainstalowane systemy kontroli i 
monitoringu procesu technologicznego. 
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Zarz dzaj cy spalarni  powinien zidentyfikowa  mo liwe sytuacje awaryjne i okre li  metody i rodki 
przeciwdzia ania skutkom awarii. Instalacja b dzie wyposa ona w systemy automatyczne, 
przeciwdzia aj ce zak óceniom, powoduj ce zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku 
awarii lub przekrocze  dopuszczalnych poziomów emisji i tym samym ograniczaj ce skutki awarii. 
 
W przypadku awarii zak adu, operator najszybciej jak to praktycznie mo liwe zmniejszy skal  
eksploatacji lub przerwie eksploatacj , a  do czasu przywrócenia warunków normalnych. 
 


