
ROZWOJOWA PERSPEKTYWA 

 

Realizacja Projektu pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” to dowód 

nowoczesnego podejścia Władz Bydgoszczy, Torunia i gmin ościennych do gospodarki 

odpadami. Projekt realizowany jest przez Spółkę ProNatura, a współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. Inwestycja stanowi ekologiczną odpowiedź na rosnącą liczbę 

wysypisk oraz konieczność dyktowaną wymogami Unii Europejskiej w zakresie 

gospodarki odpadami.  

 

Celem przedsięwzięcia jest systematyzacja i racjonalizacja gospodarki odpadami 

komunalnymi, czyli zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, osiągnięcie maksymalnego 

odzysku surowców wtórnych wraz z wykorzystaniem pozostałości nie nadających się do 

odzysku do celów energetycznych.  

 

Spalarnia unieszkodliwiać będzie rocznie ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych z 

Bydgoszczy, Torunia oraz okolicznych gmin, a zatrudnienie w niej znajdzie około 50 

pracowników. W procesie utylizacji zostanie wyprodukowana energia odnawialna. Rocznie 

spalarnia generować będzie około 60 tys. MWh prądu oraz 778 tys. GJ ciepła, co odpowiada 

zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego bydgoskiego osiedla. W celu 

zwiększenia poziomu odzysku, na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. 

Prądocińskiej w Bydgoszczy, powstanie kompostownia przetwarzająca na kompost 4 tysiące 

ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Całość, wraz z istniejącymi instalacjami, stworzy 

kompleksowy system obsługi mieszkańców obszaru objętego Projektem w zakresie segregacji 

odpadów, kompostowania, odzysku energii i utylizacji odpadów. Jako końcowy efekt spalania 

odpadów powstawał będzie żużel, którego używa się do budowy dróg.  

 

Inwestycji będzie towarzyszyła kampania informacyjna oraz edukacyjna pod nazwą 

dalEKOwzroczni. Wybrano już bohatera tej kampanii, bociana Bogusia, który ma 

popularyzować racjonalną gospodarkę odpadami. Bociek będzie uczył jak segregować 

odpady, co to jest recykling, jakie zagrożenia są związane z brakiem szacunku dla przyrody, 

oraz czym jest i na jakiej zasadzie działać będzie spalarnia odpadów. Przeprowadzane będą 

m.in. ekolekcje i szkolenia, przygotowane zostaną materiały edukacyjne i informacyjne. 

Informacja popłynie z odbiorników telewizyjnych, radiowych, z prasy i out-dooru. Specjalny 

ekobus stanie się miejscem edukacji najmłodszych a strona internetowa przedsięwzięcia 

www.generacjaczystejenergii.pl oraz fanpage dalEKOwzroczni na facebooku posłuży jako 

jedna z metod bieżącego kontaktowania się z mieszkańcami obszaru objętego Projektem. 

Akcje okolicznościowe oraz ekologiczne konkursy zainteresują bez wątpienia nie tylko 

najmłodszych odbiorców. Kampanie będą prowadzone równolegle aż do końca 2015 roku. 

 

Zapraszamy na stronę www.generacjaczystejenergii.pl 

oraz do polubienia profilu dalEKOwzroczni na facebooku 
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