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Doświadczenia 

Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi 

w Koninie 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

Elżbieta Streker-Dembińska



2



3

CEL
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

SZKŁO PLASTIK PAPIER BIOODPADY
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INSTALACJE  

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W KONINIE
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TEKST 

WIELKOŚĆ MINIMUM 

20 PKT. 
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TEKST 

WIELKOŚĆ MINIMUM 

20 PKT. 

1. Składowisko 

odpadów innych niż 

niebezpieczne 

i obojętne powstało w 1986 roku; 

• powierzchnia składowania 16,89 

ha, 

• pojemność 2 719 tys. m3, 

• wypełnienie 62 % 

• od 2012 roku system 

odgazowania składowiska z 

instalacją przetwarzania na 

energię elektryczną: 157 studni, 

2 agregaty biogazowe 

Jenbacher J312 o łącznej mocy 

0,876 MW

Roczna maksymalna masa składowanych odpadów w trzech sektorach wynosi 120 000 ton
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2. Kompostownia 

• System pryzmowy

• System CTI – kompostowanie 

w rękawach foliowych.

• Produkcja organicznego 

środka poprawiającego 

właściwości gleby
Decyzja Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 

G-875/19 z 3 września 2019 r.

• Roczna maksymalna masa 

odpadów dopuszczona do 

kompostowania 20 000 ton

W 2020 r. został zmodernizowany park maszynowy, w planach powiększenie  placów sezonowania
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3. Sortownia odpadów  z selektywnej zbiórki:

powstała w 2002 roku 

• linia główna: papier, tworzywa sztuczne i 

metale – wydajność 57 500 Mg/rok

• linia pomocnicza – wydajność 0,9 Mg/h

• linia do stłuczki szklanej  - wydajność 2 Mg/h

Planowana modernizacja 

polegająca na całkowitej 

wymianie maszyn 

i urządzeń.



11

5. Magazyny*

o łącznej powierzchni 10 530 m2, z 

pełnym monitoringiem, w tym:

• 1 325 m2 - wiaty i place 

magazynowe na odpady 

selektywnie zebrane 

• 920 m2 - place i boksy 

magazynowe na odpady 

surowcowe

• 1 785 m2 - plac magazynowy z 

instalacją do rozdrabniania i 

belowania zmieszanych odpadów 

komunalnych 

• 6 500 m2 - plac magazynowy-

wstępny przygotowanie do 

kompostowania

*W wykazie nie ujęto magazynu żużla i 

bunkra na odpady
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7. Zakład Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych (ZTUOK)

Parametry

• wydajność roczna 94 000 Mg 

• dyspozycyjność  roczna 7800 h

• moc elektryczna 6,75 MW

• moc cieplna 15,5 MW

Roczne założenia produkcyjne:

• 47 000 MWh energii elektrycznej

• 120 000 GJ ciepła

• Świadectwa pochodzenia energii 

elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych 
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ec [tys.GJ] ee [tys.MWh] odpady [tys.Mg] epary [tys. Mg] olej tys. l]

2 016 106 45 91 245 253

2 017 125 48 93 258 153

2 018 135 47 89 260 113

2 019 181 46 87 262 93

2 020 128 46 89 259 187
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
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TEKST 

WIELKOŚĆ MINIMUM 

20 PKT. 
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EDUKACJA  EKOLOGICZNA
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Konkurs dla dzieci  

i młodzieży 

„Świat czysty jest 

piękniejszy, od 

Ciebie zależy czy 

będzie taki..”

organizowany 

corocznie od 2008 

roku. 

Od 2015 roku jest 

działaniem 

całorocznym i 

wieloetapowym.

Uczestniczy w nim 

ponad 200 uczniów 

ze szkół 

subregionu 

konińskiego.
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Przy budowie ZTUOK  towarzyszył nam Spalarek, który do dzisiaj bawi dzieci na festynach
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Projekt jest adresowany do ponad 370 tys. mieszkańców subregionu konińskiego

• wartość projektu ponad 1 768 tys. zł, 

• dofinansowanie w wysokości 1 260 tys. zł. 

• okres realizacji: 2018- 2020



Od czerwca 2019 roku mieszkańcy 

subregionu, korzystając z aplikacji mobilnej 

na swoim telefonie komórkowym mogą:

• śledzić harmonogram odbioru odpadów, 

• poznać zasady ich selektywnego 

zbierania,

• uzyskać odpowiedź na pytanie gdzie 

powinien trafić „wątpliwy” odpad

• przekazać informację do gminy o 

zauważonych nielegalnych miejscach 

składowania odpadów, a także wziąć 

udział w konkursie edukacyjnym.

Zrealizowano aplikację mobilną:



24



25

Tablice edukacyjne stanęły 

w ogólnodostępnych miejscach 

w pobliżu szkół, przedszkoli 

i placów zabaw
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Wybrane formy edukacji 

ekologicznej realizowane poza 

projektem w latach 2019 i 2020

• 8 filmów o tematyce ekologicznej

• 7 filmów Kronika Wydarzeń w MZGOK

• 16 artykułów w Przeglądzie Konińskim 

o zasięgu subregionalnym

• 8 spotkań na subregionalnym portalu 

lm.pl w ramach cyklu „Zielonym do 

góry”

• 8 wydań po 8 stron Eko-Gminy w 

nakładzie 100 000 egzemplarzy każdy.

• ustanowienie i przyznawanie tytułu i 

odznaki „Ambasador czystego 

środowiska”  .

rys. Zbigniew Jóźwiak 

pracownik MZGOK



KONTAKT
ADRES

MZGOK SP. Z O.O.

62 – 510  KONIN

ul. Sulańska 13 E-MAIL

bok@mzgok.konin.pl

STRONA INTERNETOWA

www.mzgok.konin.pl


