
Załącznik nr 13 do  

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

NA LATA 2016-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2028 

ANALIZA WNIOSKÓW i UWAG 

nadesłanych do projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 września 2015r. podał do publicznej 

wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację  

o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Do publicznej 

wiadomości podana została informacja o: 

a) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, 

b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu, 

c) możliwości składania uwag i wniosków do planu gospodarki odpadami komunalnymi  

i planu inwestycyjnego, 

d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie, co najmniej 

21-dniowy termin ich składania, 

e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą 

być wnoszone uwagi i wnioski, tj: 

- w formie pisemnej, 

- ustnie do protokołu, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

W trakcie opracowania planu zgłoszone zostały uwagi, propozycje i wnioski jak opisano  

w tabeli poniżej.  

 

Wszystkie zgłoszone wnioski w terminie do dnia 30.09.2015r., jak również wnioski, sugestie  

i uwagi, które wpłynęły w innym terminie niż wyznaczony w powyżej wskazanych 

ogłoszeniach, a dotyczące opracowywanego projektu dokumentu zostały poddane 

szczegółowej analizie przy opracowywaniu projektu dokumentu.  
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Wnioski dot. instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (w tym przyjmujące zmieszane odpady komunalne) 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Miasto Bydgoszcz Budowa Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Bydgoszczy. 

Uwzględniono wniosek w całości  

2.  Miasto Bydgoszcz Budowa Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Bydgoszczy. 

Uwzględniono wniosek w całości  

3.  Miasto Bydgoszcz Budowa Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Bydgoszczy. 

Uwzględniono wniosek w całości  

4.  P.U.K. CORIMP sp. z o.o., 85-825 
Bydgoszcz; ul. Wojska Polskiego 65 
lub Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Miasto Bydgoszcz 
Bydgoszcz, ul. Smoleńska 154 
Rozbudowa, unowocześnienie i podwyższenie standardów jakościowych istniejących 
obiektów i wyposażenia PSZOK.  

Uwzględniono wniosek w całości  

5.  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47,  
86-300 Grudziądz 

Miasto Grudziądz 
Rozbudowa PSZOK o dodatkową powierzchnię dla zwiększenia obszaru obsługi. 

Uwzględniono wniosek w całości  

6.  PGK "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 
4, 87-800 Włocławek  

Miasto Włocławek 
Budowa 3 nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

7.  Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

gm. Aleksandrów Kujawski,  
Wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki. Budowa ścieżki edukacyjnej. 

Uwzględniono wniosek w całości  

8.  Miasto Brodnica Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

9.  Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

10.  Gmina Bartniczka Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
rozbudowa ogrodzenia, budowa wiaty (zadaszenia) dla zabezpieczenia odpadów.  

Uwzględniono wniosek w całości  

11.  Gmina Bartniczka Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

12.  Gmina Bobrowo Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

13.  Gmina Brzozie Powiększenie utwardzonego placu, zadaszenie, budowa boksów, oświetlenia  
i ogrodzenia terenu. Wyposażenie w kontenery i pojemniki. 

Uwzględniono wniosek w całości  

14.  Gmina Świedziebnia Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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15.  Gmina Zbiczno Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

16.  Zaklad Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Koronowie,  
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo  

m. i gm. Koronowo 
Rozbudowa PSZOK o dodatkowe punkty zbiórki odpadów, zakup kontenerów i dwóch 
pojazdów do selektywnej zbiórki. 

Uwzględniono wniosek w całości  

17.  Zaklad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koronowie,  
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo  

m. i gm. Koronowo 
Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem 

Uwzględniono wniosek w całości  

18.  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka 
z o.o. w Solcu Kujawskim,  
ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski 

m. i gm. Solec Kujawski, Modernizacja (przebudowa) PSZOK w celu utworzenia punktu 
napraw oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych. Uzupełnienie wyposażenia i 
niezbędnego sprzętu do obsługi obiektu. Wyposażenie PSZOK w elementy edukacyjne.  

Uwzględniono wniosek w całości  

19.  Gmina Białe Błota, Zakład 
Wodociagów i Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Białych Błotach,  
ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota 

gm. Białe Błota, Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

20.  Zakład Usług Komunalnych  
w Dobrczu, ul. Jesionowa 9,  
86-022 Dobrcz  

gm. Dobrcz, Budowa obiektów PSZOK. Utwardzenie terenu wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Wyposażenie PSZOK w pojazdy i urządzenia. 

Uwzględniono wniosek w całości  

21.  Gmina Osielsko Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

22.  Miasto Golub-Dobrzyń Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

23.  Miasto i Gmina  Kowalewo Pomorskie Wyposażenie PSZOK w kontenery, pojemniki, urządzenia. Uwzględniono wniosek w całości  

24.  Miasto i Gmina  Kowalewo Pomorskie Budowa trzech kompleksowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

25.  Gmina Golub-Dobrzyń Budowa obiektów PSZOK. Wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki oraz pojazdy  
i urządzenia. 

Uwzględniono wniosek w całości  

26.  Gmina Radomin Przebudowa istniejących dróg i placów, adaptacja istniejących budynków na potrzeby 
utworzenia PSZOK, zakup wyposażenia, infrastruktura dla edukacji ekologicznej. 

Uwzględniono wniosek w całości  

27.  Miasto i Gmina Łasin Budowa obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Doposażenie w kontenery, pojemniki  
i pozostałe urządzenia do gromadzenia odpadów.  

Uwzględniono wniosek w całości  

28.  Gmina Gruta Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

29.  Gmina Rogóźno Budowa kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

30.  Gmina Świecie nad Osą Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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31.  Gmina Janikowo Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz  kompostownią w celu zagospodarowania 
odpadów zielonych. 

Uwzględniono wniosek w całości  

32.  Gmina Inowrocław Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

33.  Gmina Złotniki Kujawskie Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

34.  Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

35.  Gmina Bobrowniki Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

36.  Gmina Chrostkowo Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

37.  Gmina Lipno Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

38.  Gmina Tłuchowo Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

39.  Miasto i Gmina Strzelno Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

40.  MIASTO I Gmina Kcynia Rozbudowa infrastruktury PSZOK wraz z zakupem oprogramowania i wyposażenia.  Uwzględniono wniosek w całości  

41.  Miasto i Gmina Kcynia Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i oprogramowaniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

42.  Miasto i Gmina Mrocza  
Rozbudowa infrastruktury PSZOK (wiaty, utwardzenie terenu, oświetlenie, monitoring). 
Zakup wyposażenia (kontenery, pojemniki, prasa hydrauliczna). 

Uwzględniono wniosek w całości  

43.  Miasto i Gmina Szubin   Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

44.  Gmina Bytoń gm. Bytoń i gm. Topólka 
Budowa obiektów PSZOK. Utwardzenie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Wyposażenie PSZOK w pojazdy i urządzenia. 

Uwzględniono wniosek w całości  

45.  Przedsiębiorstwo Komunalne 
"KOMES" sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin  

m. Rypin, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przyjmowania odpadów.  Uwzględniono wniosek w całości  

46.  Regionalny zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Rypin Sp. z o.o., Puszcza 
Miejska 24, 87-500 Rypin 

gm. Rypin, Modernizacja i budowa infrastruktury PSZOK (nawierzchnie, oświetlenie, 
wiaty, magazyny). Zakup wyposażenia PSZOK (waga, wózek, pojemniki, kontenery). 
Budowa infrastruktury dla celów edukacyjnych. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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47.  Gmina Wąpielsk Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

48.  Miasto i Gmina Kamień Krajeński Rozbudowa infrastruktury i obiektów PSZOK wraz z budową drogi dojazdowej  
i nasadzeniem zieleni. Zakup wyposażenia.  
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. 

Uwzględniono wniosek w całości  

49.  Miasto i Gmina Sępólno Krajeńskie Budowa punktu wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki w PSZOK  
wraz z infrastrukturą i niezbędnym wyposażeniem techniczno-technologicznym. 

Uwzględniono wniosek w całości  

50.  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 
Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

m. i gm. Świecie, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przyjmowania odpadów  
do PSZOK. Budowa obiektów PSZOK. Wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki. 
Budowa centrum edukacji ekologicznej. 

Uwzględniono wniosek w całości  

51.  Gmina Czernikowo Rozbudowa i remont infrastruktury PSZOK. Zakup ładowarki teleskopowej. Uwzględniono wniosek w całości  

52.  Gmina Lubicz Modernizacja drogi dojazdowej do PSZOK oraz wyposażenie PSZOK (m.in. zadaszenia, 
kontener do napraw, miejsce przechowania naprawionych przedmiotów). 

Uwzględniono wniosek w całości  

53.  Gmina Łubianka Modernizacja i rozbudowa obiektów oraz infrastruktury PSZOK. Utwardzenie terenu. 
Wyposażenie PSZOK w kontenery, pojemniki i urządzenia do odzysku odpadów. 

Uwzględniono wniosek w części związanej  
z PSZOK. Odmówiono w części związanej  
z kompostowaniem odpadów zielonych w ramach 
PSZOK. Przetwarzanie odpadów zielonych może 
być prowadzone tylko w RIPOK.  
Dla przedmiotowego wniosku nie są spełnione 
warunki formalne (=>900 Mg/rok dla odpadów 
zielonych i innych bioodpadów) ani lokalizacyjne 
(> 20 km od istniejącego RIPOK).  

54.  Gminny Zakład Komunalny 
w Gostkowie, 87-148 Łysomice 

gm. Łysomice, Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

55.  Gmina Wielka Nieszawka Wyposażenie PSZOK w pojazdy i urządzenia. Uwzględniono wniosek w całości  

56.  Gmina Zławieś Wielka Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

57.  Gmina Cekcyn Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

58.  Gmina Gostycyn Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

59.  Gmina Lubiewo Rozbudowa obiektów i infrastruktury PSZOK wraz z budową drogi dojazdowej. 
Wyposażenie PSZOK w kontenery.  

Uwzględniono wniosek w całości  

60.  Gmina Śliwice Rozbudowa obiektów i infrastruktury PSZOK wraz z budową drogi dojazdowej. 
Wyposażenie PSZOK w kontenery, urządzenia i pojazdy.   

Uwzględniono wniosek w całości  

61.  Gmina Izbica Kujawska Budowa obiektów PSZOK. Utwardzenie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą i drogi 
dojazdowej. Wyposażenie PSZOK w pojazdy i urządzenia. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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62.  Miasto i Gmina  Lubraniec Wyposażenie PSZOK w kontenery Uwzględniono wniosek w całości  

63.  Gmina Baruchowo Rozbudowa PSZOK o miejsca wyładunkowo-załadunkowe wraz z budową boksów. 
Wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki. 

Uwzględniono wniosek w całości  

64.  Gmina Boniewo Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

65.  Gmina Fabianki Rozbudowa PSZOK (stworzenie możliwości doczyszczenia odpadów, budowa wiaty, 
utwardzenie terenu). Wyposażenie PSZOK w kontenery, pojemniki, pojazdy i urządzenia. 
Utwardzenie terenu.  

Uwzględniono wniosek w całości  

66.  Gmina Lubanie Modernizacja obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Wyposażenie PSZOK w kontenery  
i pojemniki. 

Uwzględniono wniosek w całości  

67.  Gmina Włocławek Modernizacja istniejącej wiaty wraz z adaptacją pomieszczenia socjalnego dla potrzeb 
PSZOK. Montaż wagi samochodowej.  

Uwzględniono wniosek w całości  

68.  Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski Janowiec Wielkopolski 
Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

69.  Miasto i Gmina Żnin Rozbudowa obiektów i infrastruktury PSZOK wraz z wyposażeniem. Uwzględniono wniosek w całości  

70.  Gmina Gąsawa Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
wraz z infrastrukturą, zielenią i wyposażeniem. 

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dotyczące rekultywacji składowisk 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Tucholi sp. z o. o., ul. Świecka 68,  
89-500 Tuchola 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bladowie Uwzględniono wniosek w całości  

2.  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 
Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku Uwzględniono wniosek w całości  

3.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. 
z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie Uwzględniono wniosek w całości  

4.  Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Osnowie - Składowisko Odpadów w Osnowie Uwzględniono wniosek w całości  

5.  Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Rypin Sp. z o.o.,  
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. Uwzględniono wniosek w całości  

6.  PGK "Saniko" Sp. z o.o.,  
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski Uwzględniono wniosek w całości  
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WNIOSKI DO PLANU INWESTYCYJNEGO  

7.  Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o.,  ul. Prądocińska 
28, 85-893 Bydgoszcz  

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. - Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów  

Uwzględniono wniosek w całości  

8.  Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Służewie Uwzględniono wniosek w całości  

9.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 
35, 88-400 Żnin   

NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Uwzględniono wniosek w całości  

10.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o., 
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu - 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

Uwzględniono wniosek w całości  

12.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy,  
ul. Ustronie 20C, 87-300 Brodnica 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brodnicy Uwzględniono wniosek w całości  

13.  Gmina Osiek Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łapinóż Uwzględniono wniosek w całości  

14.  Gmina Solec Kujawski Składowisko odpadów komunalnych   Uwzględniono wniosek w całości  

15.  Zakład Usług Komunalnych  
w Dobrczu,ul. Jesionowa 9,  
86-022 Dobrcz  

Składowisko odpadów komunalnych w Magdalence Uwzględniono wniosek w całości  

16.  Gmina Świecie nad Osą Składowisko odpadów w Świeciu nad Osą Uwzględniono wniosek w całości  

17.  Gmina Sadki Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Ostrówcu Uwzględniono wniosek w całości  

18.  Gmina Bytoń, Gmina Topólka Międzygminne składowisko odpadów gminy Bytoń i Topólka Uwzględniono wniosek w całości  

19.  Gmina Dobre Składowisko odpadów komunalnych w m. Byczyna Uwzględniono wniosek w całości  

20.  Miasto i Gmina Kamień Krajeński Składowisko Odpadów Obojętnych w Kamieniu Krajeńskim Uwzględniono wniosek w całości  

21.  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. 
z o.o., Milewo-Twarda Góra,  
86-170 Nowe 

Składowisko odpadów Milewo - Twarda Góra Uwzględniono wniosek w całości  

22.  Gmina Świekatowo Składowisko odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne  i obojętne) w Zalesiu 
Królewskim 

Uwzględniono wniosek w całości  

23.  Gmina Łubianka Składowisko Odpadów Komunalnych Uwzględniono wniosek w całości  
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Wnioski dot. instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (w tym przyjmujące zmieszane odpady komunalne) 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi sp. z o. o.,  
ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

Rozbudowa sortowni o linię sortowniczą do segregacji (doczyszczania) odpadów 
zbieranych  selektywnie.  

Uwzględniono wniosek w całości  

2.  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 
Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

Modernizacja linii części mechanicznej polegająca na rozbudowie o urządzenia służące 
polepszeniu jakości frakcji wysortowywanej. 

Uwzględniono wniosek w całości  

3.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. 
z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Rozbudowa linii o urządzenia optopneumatyczne w zakresie tworzyw sztucznych, 
separatory metali nieżelaznych oraz kabiny sortownicze wraz z niezbędnymi maszynami i 
urządzeniami (ładowarki, samochody ciężarowe, wózki widłowe, belownice).  

Uwzględniono wniosek w całości  

4.  Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

Doposażenie istniejącej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów  
w separatory do automatycznego rozdziału odpadów i rozrywarkę worków. 
Wyposażenie hali sortowni w system wentylacji oraz oczyszczania powietrza 
poprocesowego, modernizacja obiektów rozbiórkowych i magazynowych. 

Uwzględniono wniosek w całości  

5.  Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Rypin Sp. z o.o.,  
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

Modernizacja sortowni odpadów w celu zwiększenia odzysku surowców (zakup 
separatorów optycznych, balistycznych, separatorów do metali żelaznych, metali 
nieżelaznych i perforatora) oraz w celu oddzielenia frakcji odpadów wysokokalorycznych.  
Wykonanie termomodernizacji budynków sortowni wraz budową zaplecza technicznego, 
wyposażenie obiektu w solary.  

Uwzględniono wniosek w całości  

6.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o.,  
ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno 

Rozbudowa linii sortowniczej o urządzenia do  zwiększania odzysku surowców 
(separatory). 

Uwzględniono wniosek w całości  

7.  PGK "Saniko" Sp. z o.o.,  
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

Budowa sortowni do doczyszczania odpadów zebranych selektywnie  
wraz z infrastrukturą i kompletnym wyposażeniem techniczno-technologicznym. 

Uwzględniono wniosek w całości  

8.  P.U.K. CORIMP sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 65,  
85-825 Bydgoszcz  

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie instalacji w urządzenia umożliwiające 
zwiększenie efektywności sortowni poprzez zwiększenie odzysku oraz podniesienie 
jakości wysortowywanych odpadów surowcowych.   

Uwzględniono wniosek w całości  

9.  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Etapowa rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów wraz  ze sprzętem i maszynami 
pomocniczymi, a także rozbudowa linii do sortowania odpadów o separatory 
optopneumatyczne do rozdziału frakcji surowcowych po  separatorze balistycznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uwzględniono wniosek w całości  

10.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o., 
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław 

Budowa linii do segregacji wraz z urządzeniami do automatycznego wydzielania frakcji 
odpadów surowcowych (separatory optyczne). 

Uwzględniono wniosek w całości  

11.  Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o.,   

Modernizacja linii sortowniczej poprzez zabudowę separatorów optycznych, separatora 
pneumatycznego, dodatkowych separatorów metali żelaznych i nieżelaznych. Montaż 
dodatkowej kabiny sortowniczej. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz  

12.  Produkcja Usługi Administracja 
"PUA" Sp. z o.o. ZPChr., ul. Parkowa 
20 a, 86-300 Grudziądz 

Budowa kompletnej linii sortowniczej  wraz z wyposażeniem  Uwzględniono wniosek w całości  

13.  Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad 
Notecią, ul. M. Drzymały 4a,  
89-100 Nakło nad Notecią  

Rozbudowa istniejącej hali, kompleksowe wyposażenie hali w urządzenia techniczno-
technologiczne oraz maszyny do obsługi linii, budowa boksów na segregowane odpady, 
rozbudowa części socjalnej. 

Uwzględniono wniosek w części związanej  
z przetwarzaniem odpadów selektywnie 
zebranych. Nie uwzględniono w zakresie 
wyznaczenia nowego RIPOK do przetwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych, z uwagi  
na nadwyżki mocy przerobowych w regionie.    

14.  Zakład Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.,  
ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża 

Budowa linii sortowniczej (zasyp wraz z nożami tnącymi do worków, taśmociąg  
do ręcznej segregacji odpadów selektywnie zebranych, stół sortowniczy 4 stanowiskowy, 
zabudowa istniejącej prasy) wraz z dostosowaniem hali. 
Utwardzenie placu manewrowego wraz z budową wiaty uniemożliwiającej rozwiewanie 
odpadu.                                                                                                                                                      

Uwzględniono wniosek w całości  

15.  Przedsiębiorstwo Recyklingu 
Odpadów i Przetwarzania Sp. z o.o., 
Świątkowo 100, 88-430 Janowiec 
Wielkopolski 

Budowa mechanicznej linii do selektywnie zbieranych odpadów (separator 
optopneumatyczny i balistyczny, kabiny sortownicze, taśmociągi i prasy). 

Uwzględniono wniosek w całości  

16.  Eco-Speed Sp. z o.o.,  Gorczenica 86a, 
87-300 Brodnica 

Budowa instalacji doczyszczania selektywnie zebranych odpadów. Uwzględniono wniosek w całości  

17.  Eco-Speed Sp. z o.o.,  Gorczenica 86a, 
87-300 Brodnica 

Budowa instalacji do doczyszczania tworzyw sztucznych, instalacji do doczyszczania 
szkła, instalacji do doczyszczania papieru, instalacji do doczyszczania metali, instalacji  
do doczyszczania opakowań wielomateriałowych i tekstyliów. 

Uwzględniono wniosek w całości  

18.  Zakład Gospodarki Komunalnej 
"GRONEKO" Marcin Gronowski 
Mikołaj Gronowski, 
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie  

Modernizacja PZiSO poprzez zakup maszyn oraz kontenerów oraz zwiększenie 
wydajności linii do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów. 

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. instalacji do przetwarzania odpadów zielonych lub/i innych bioodpadów 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Tucholi sp. z o. o., ul. Świecka 68,  
89-500 Tuchola 

Rozbudowa placu do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz zakup 
urządzeń (rębak do odpadów zielonych, rozrywarka worków, rozdrabniacz do odpadów 
ulegających biodegradacji, ładowarka teleskopowa). 

Uwzględniono wniosek w całości  

2. Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 
Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

Rozbudowa linii o moduł uszlachetniania kompostu, linie do pakowania produktu 
 oraz przygotowanie zaplecza do produkcji trawy rolkowanej na bazie kompostu. 

Uwzględniono wniosek w całości  

3. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  Budowa boksów dla frakcji strukturalnych przeznaczonych do wspomagania procesów Uwzględniono wniosek w całości  
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Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

kompostowania oraz powiększenie powierzchni placów kompostowych,  
wraz z niezbędnymi maszynami 

4. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Budowa instalacji do fermentacji beztlenowej jako uzupełnienie istniejącej instalacji MBP 
wraz z niezbędnymi maszynami (ładowarki, samochody ciężarowe, wózki widłowe, sita 
doczyszczające frakcję wsadową). 

Uwzględniono wniosek w całości  

5. PGK "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 
4, 87-800 Włocławek  

Zakup urządzeń mobilnych do przygotowywania bioodpadów do kompostowania 
(rozrywarka worków, rozdrabniacz) oraz zakup urządzeń do uszlachetniania kompostu. 

Uwzględniono wniosek w całości  

6. P.U.K. CORIMP sp. z o.o., ul. Wojska 
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  

Rozbudowa, modernizacja placów dojrzewania, magazynowania, przetwarzania 
odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz doposażenie kompostowni. 

Uwzględniono wniosek w całości  

7. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Doposażenie, podniesienie jakości oraz zwiększenie efektywności kompostowni 
odpadów zielonych i biodegradowalnych poprzez wymianę - zakup urządzeń (ładowarka 
kołowa, homogenizator i/lub przerzucarka do kompostu, rozdrabniarka do drewna, 
mobilne sito bębnowe). 

Uwzględniono wniosek w całości  

8. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych 
Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 
88-170 Pakość 

Zakup przerzucarki do pryzm kompostowych lub maszyny o podobnym zastosowaniu.  Uwzględniono wniosek w całości  

9. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o., 
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław 

Zakup maszyn i urzadzeń do zwiększenia efektywności zbiórki i przetwarzania odpadów 
(sito, przerzucarka, koparko-ładowarka, pojemniki i pojazdy do zbiórki bioodpadów). 

Uwzględniono wniosek w całości  

11. Miasto i Gmina Sępólno Krajeńskie Budowa kompostowni na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Uwzględniono wniosek w całości  

12. Gmina Jeziora Wielkie Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów w Siedlimowie,  
Gmina Jeziora Wielkie 

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. instalacji do recyklingu odpadów 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  P.U.K. CORIMP sp. z o.o., ul. Wojska 
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  

Budowa instalacji recyklingu tworzyw sztucznych  z udziałem odpadów komunalnych Uwzględniono wniosek w całości  

2.  Przedsiębiorstwo Recyklingu 
Odpadów i Przetwarzania Sp. z o.o., 
Świątkowo 100, 88-430 Janowiec 
Wielkopolski 

Budowa instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych (linia przygotowania surowca, linia 
wytłaczania i wtryskiwania, laboratorium). 

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Tucholi sp. z o. o., ul. Świecka 68,  
89-500 Tuchola 

Zakup i instalacja kruszarki do gruzu. Uwzględniono wniosek w całości  

2. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  

Zakup kruszarki do gruzu wraz z niezbędnymi maszynami do obsługi procesu 
technologicznego. 

Uwzględniono wniosek w całości  
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86-300 Grudziądz 

3. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

Budowa instalacji do odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych (obiekty, 
maszyny i urządzenia, infrastruktura techniczna). 

Uwzględniono wniosek w całości  

4. P.U.K. CORIMP sp. z o.o., ul. Wojska 
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  

Doposażenie i modernizacja linii przerobu odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
w celu zwiększenia efektywności linii.  

Uwzględniono wniosek w całości  

5. Zakład Gospodarki Komunalnej 
"GRONEKO" Marcin Gronowski 
Mikołaj Gronowski, 
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie  

Utworzenie centrum zarządzania odpadami pobudowlanymi  Uwzględniono wniosek w części związanej  
z przetwarzaniem odpadów BiR ze strumienia 
odpadów komunalnych   

Wnioski dot. regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi sp. z o. o., ul. Świecka 68, 
89-500 Tuchola 

Przebudowa wiaty rozładunkowej odpadów zmieszanych na halę przyjęć odpadów, 
zabudowa rozrywarki worków i kabiny wstępnej segregacji na linii sortowania. 
Doposażenie sortowni w rozdrabniarkę do odpadów wielkogabarytowych.   
                                                                                                             

Uwzględniono wniosek w całości  

2. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 
86-300 Grudziądz 

Rozbudowa instalacji o część dotyczącą doczyszczania frakcji balastowej  
wraz z niezbędnymi urządzeniami i maszynami. 

Uwzględniono wniosek w całości  

3. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

Budowa instalacji do oczyszczania powietrza procesowego, doposażenie i rozbudowanie 
placu dojrzewania, placu do magazynowania oraz zakup urządzeń poprawiających jakość 
wsadu oraz wytworzonych produktów. 

Uwzględniono wniosek w całości  

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Wąbrzeźnie, ul. Jastrzębia 4,  
87-200 Wąbrzeźno  

Rozbudowa hali przyjęć odpadów oraz rozbudowa linii sortowniczej o dodatkowe 
urządzenia automatyczne (m.in. dodatkowe separatory).   

Uwzględniono wniosek w całości  

5. PGK "Saniko" Sp. z o.o.,  
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

Rozbudowa sortowni odpadów wraz z doposażeniem w urządzenia do sortowania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych wydzielonych z masy 
zmieszanych odpadów komunalnych. Opcjonalnie przewiduje się  rozbudowę budynku 
hali sortowni. 

Uwzględniono wniosek w całości  

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o., 
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław 

Podwyższenie standardu technicznego instalacji (zamknięcie hali, budowa systemu 
wentylacji wraz z instalacją odpylającą, budowa magazynu pre RDF i szkła, doposażenie 
linii sortowniczej w separatory, zakup sita i  przerzucarki).   

Uwzględniono wniosek w całości  

7. Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Modernizacja i rozbudowa hali sortowniczej wraz z budową infrastruktury - przeniesienie 
lokalizacji, rozbudowa technologii, zakup maszyn. 

Uwzględniono wniosek w całości  

8. P.U.K. CORIMP sp. z o.o., ul. Wojska Doposażenie, modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji MBP  Uwzględniono wniosek w całości  
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Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  dla prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów w obiekcie 
zamkniętym wyposażonym w wymagane urządzenia. 

9. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.,  
ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz 

Modernizacja sortowni odpadów w zakresie przystosowania do produkcji paliwa 
alternatywnego tj. doposażenie w sortery do tworzyw sztucznych oraz zakup urządzeń 
do przesiewania i rozdrabniania odpadów. Modernizacja małej linii sortowniczej 
polegająca na wyposażeniu w rozrywarkę worków oraz wyposażenie hali w instalację 
wentylacyjną. Rozbudowa kompostowni odpadów w zakresie hermetyzacji oraz 
rozbudowa o moduł biogazowni. 

Uwzględniono wniosek w całości  

10. NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Modernizacja instalacji związana z wykorzystaniem ciepła odzyskowego z biogazowni  
do intensyfikacji procesu stabilizacji. Budowa krytego taśmociągu przenoszącego frakcję 
nadsitowa na instalację produkcji paliwa alternatywnego. 

Uwzględniono wniosek w całości  

11. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Modernizacja części biologicznej instalacji MBP w zakresie wyposażenia w system 
odsysania i oczyszczania gazów poprocesowych. Wymiana maszyn i urządzeń.   

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych  

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi sp. z o. o.,  
ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

Zakup i instalacja pieca   wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do współspalania 
odpadów balastowych.   

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementowni Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstałych z 
przetwarzania odpadów komunalnych. 

2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Wąbrzeźnie,  
ul. Jastrzębia 4, 87-200 Wąbrzeźno  

Budowa instalacji do zagospodarowania energetycznego odpadów w procesie 
zgazowania.  

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementowni Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstałych z 
przetwarzania odpadów komunalnych. 

3.  PUK TPO Sp. z o.o. 
Aleja Lipowa 5, 87 - 126 Obrowo 

Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów z zastosowaniem autoklawu 
i pieca rusztowego lub obrotowego. 

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementownię Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
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komunalnych i odpadów powstałych z 
przetwarzania odpadów komunalnych. 

4.  Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Budowa mikrospalarni odpadów - zakup pieca do współspalania odpadów  
wraz z budową infrastruktury technicznej. 

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementowni Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstałych  
z przetwarzania odpadów komunalnych. 

5.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o.,  
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław;                                                                                                                                       
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
ul. Torowa 40, 
88-100 Inowrocław 

Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów poprzez spalanie lub zgazowywanie 
frakcji energetycznej z przesyłem energii elektrycznej oraz energii cieplnej miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementowni Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstałych 
z przetwarzania odpadów komunalnych. 

6.  Veolia Energia Poznań S.A.  
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 

Ciepłownia na frakcje kaloryczną z odpadów komunalnych „pre RDF”; Żnin . Kompletna 
modułowa instalacja do termicznego przekształcania kalorycznej frakcji z odpadów 
komunalnych wraz z 3 stopniowym węzłem oczyszczania spalin 

Nie uwzględniono wniosku – negatywna opinia 
Ministra Środowiska w zakresie  nowych  instalacji  
do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi 
na funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementowni Kujawy, które  wykorzystują limit 
30% dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstałych  
z przetwarzania odpadów komunalnych. 
 

Wnioski dot. składowisk odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 
Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

Rozbudowa instalacji aktywnego odgazowania poprzez wykonanie kolejnych studni  
oraz dostawienie modułu mikrokogeneracji z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej 
wraz z wymianą silnika. Rozbudowa składowiska o kolejne kwatery. 
 

Uwzględniono wniosek w całości  

2.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Budowa kwatery na odpady składowane w sposób nieselektywny o powierzchni ok. 5 ha. Uwzględniono wniosek w całości  

3.  Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

Budowa II kwatery składowania odpadów (m.in.. uszczelnienie istniejącej kwatery  
w obrębie składowiska) . 

Uwzględniono wniosek w całości  
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4.  Regionalny zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Rypin Sp. z o.o.,  
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

Rozbudowa składowiska oraz modernizacja systemu ujmowania gazu składowiskowego  
z wymianą agregatu prądotwórczego.  

Uwzględniono wniosek w części dotyczącej 
modernizacja systemu ujmowania gazu 
składowiskowego z wymianą agregatu 
prądotwórczego.    
 
Nie uwzględniono wniosku w części dotyczącej 
rozbudowy składowiska z uwagi na fakt,  
iż  inwestycja została już zrealizowana. 

5.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 
47, 87 - 600 Lipno 

Podniesienie rzędnych istniejącej kwatery  Nie uwzględniono wniosku z uwagi na fakt, 
iż  inwestycja została już zrealizowana. 

6.  PGK "Saniko" Sp. z o.o.,  
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

Rozbudowa instalacji do ujęcia gazu składowiskowego wraz z modernizacją istniejącej 
elektrowni biogazowej. 

Uwzględniono wniosek w całości  

7.  PGK "Saniko" Sp. z o.o.,  
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

Budowa kwatery składowiskowej o powierzchni 4 ha wraz z infrastrukturą techniczną.  Uwzględniono wniosek w całości  

8.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o., 
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 33,  
88-100 Inowrocław 

Budowa kwatery KW II (uszczelnienie istniejącej niecki) wraz z infrastrukturą, zakup 
kompaktora.   

Uwzględniono wniosek w całości  

9.  Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Budowa kwatery nr III wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa budynku socjalno-
gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. 

Uwzględniono wniosek w całości  

10.  Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o.,  
 ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz  

Budowa oczyszczalni odcieków ze składowiska metodą odwróconej osmozy.  Uwzględniono wniosek w całości  

11.  Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o.,  ul. Prądocińska 
28, 85-893 Bydgoszcz  

Budowa kwatery balastu nr 3 wraz z infrastrukturą techniczną.  Uwzględniono wniosek w całości  

12.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Rozbudowa składowiska o kwaterę nr IV.  Uwzględniono wniosek w całości  

13.  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Doposażenie składowiska, montaż instalacji do mycia i dezynfekcji kół pojazdów. Zakup 
sprzętu do zagęszczania odpadów (spycho-ładowarka, kompaktor).  

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

  Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku  

1.  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Rozdrabnianie frakcji balastowej po MBP. Modernizacja linii rozdrabniania frakcji Uwzględniono wniosek w całości  
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Odpadów "Eko-Wisła" Sp. z o. o., 
Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie 

balastowej po MBP o zakup i montaż urządzeń podnoszących jakość gotowego produktu 
pre RDF. 

2.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 
 86-300 Grudziądz 

Rozbudowa linii paliw alternatywnych w zakresie przepustowości i podsuszania odpadu 
wraz z doposażeniem w maszyny i urządzenia.  

Uwzględniono wniosek w całości  

3.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Budowa stacji załadunkowej dla linii paliw alternatywnych wraz z boksami 
magazynowymi oraz urządzeniami i maszynami. 

Uwzględniono wniosek w całości  

4.  Regionalny zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Rypin Sp. z o.o.,  
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

Budowa linii paliw alternatywnych  - dobudowa do linii sortowniczej. Doposażenie 
instalacji w maszyny i urządzenia (rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych, 
rozdrabniarka do gruzu, sito mobilne,  ładowarka, waga, samochody do odbioru 
odpadów selektywnie zbieranych, kontenery). 

Uwzględniono wniosek w całości  

5.  P.U.K. CORIMP sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 65,  
85-825 Bydgoszcz  

Doposażenie i zwiększenie efektywności linii do segregacji odpadów 
wielkogabarytowych. 

Uwzględniono wniosek w całości  

6.  P.U.K. CORIMP sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 65,  
85-825 Bydgoszcz  

Budowa instalacji paliwa alternatywnego z udziałem odpadów komunalnych Uwzględniono wniosek w całości  

7.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Rozbudowa i modernizacja instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (system 
dosuszania, plac magazynowy, separator optyczny dla eliminacji odpadów z zawartością 
chloru). 

Uwzględniono wniosek w całości  

8.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Budowa zaplecza i bazy transportowej z placami manewrowymi dla instalacji  
do produkcji paliwa alternatywnego. 

Uwzględniono wniosek w całości  

9.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Budowa systemu energetycznego produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej 
z biogazu pozyskanego ze  zrekultywowanych kwater nr I i II składowiska odpadów  
oraz z biogazu wytworzonego w Okresowym Bioreaktorze Beztlenowym.  
 

Uwzględniono wniosek w części dotyczącej energii 
cieplnej i elektrycznej z biogazu pozyskanego   
ze  zrekultywowanych kwater nr I i II składowiska 
odpadów. 
Nie uwzględniono w części dotyczącej energii 
cieplnej i elektrycznej z biogazu wytworzonego  
w OBB z uwagi na negatywną opinię Ministra 
Środowiska dla tej inwestycji. 

10.  Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.,  
ul. Gajdy 13,   87-300 Brodnica 

Budowa Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Brodnicy wraz z infrastrukturą  
i wyposażeniem w postaci sprzętu przeładunkowego i transportującego odpady.  

Uwzględniono wniosek w całości  

11.  Gmina Golub-Dobrzyń Budowa Stacji Przeładunkowej w Białkowie do obsługi Miasta Golub-Dobrzyń i Gminy 
Golub-Dobrzyń wraz z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą do transportu odpadów. 
 

Uwzględniono wniosek w całości  

Wnioski dot. działań w zakresie zapobiegania wytwarzaniu odpadów i innych działań  
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1.  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. rozwoju selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w M. Toruniu 

Uwzględniono wniosek.  
Zadania zgłoszone we wniosku ujęto w  PI (tabela 
"Zestawienie zadań i szacowane nakłady 
inwestycyjne wynikające z potrzeb opisanych  
w WPGO-2016) łącznie z innymi podobnymi 
zadaniami zgłoszonymi przez gminy i operatorów  

2.  Gmina Lipno Wniosek do planu inwestycyjnego dot. działań na rzecz edukacji ekologicznej w sektorze 
gospodarowania odpadami komunalnymi , poprzez budowę: Centrum Edukacji 
Ekologicznej, budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, festyny 
ekologiczne.  

Uwzględniono wniosek, za wyjątkiem budowy 
ścieżek rowerowych, a zadania w nim zgłoszone 
ujęto w  PI (tabela "Zestawienie zadań i szacowane 
nakłady inwestycyjne wynikające z potrzeb 
opisanych w WPGO-2016) łącznie z innymi 
podobnymi zadaniami zgłoszonymi przez gminy  
i operatorów  

3.  Gmina Lipno Wniosek do planu inwestycyjnego dot. działań na rzecz edukacji ekologicznej w sektorze 
gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez budowę sali edukacyjnej i działania 
informacyjne 

Uwzględniono wniosek.  
Zadania w nim zgłoszone ujęto w  PI (tabela 
"Zestawienie zadań i szacowane nakłady 
inwestycyjne wynikające z potrzeb opisanych  
w WPGO-2016) łącznie z innymi podobnymi 
zadaniami zgłoszonymi przez gminy i operatorów  

4.  Gmina Chrostkowo Wniosek do planu inwestycyjnego dot. działań na rzecz edukacji ekologicznej w sektorze 
gospodarowania odpadami komunalnymi , poprzez budowę: Centrum Edukacji 
Ekologicznej, oraz festyny ekologiczne 

Uwzględniono wniosek.  
Zadania w nim zgłoszone ujęto w  PI (tabela 
"Zestawienie zadań i szacowane nakłady 
inwestycyjne wynikające z potrzeb opisanych  
w WPGO-2016) łącznie z innymi podobnymi 
zadaniami zgłoszonymi przez gminy i operatorów  

5.  Miasto i Gmina Skępe Wniosek do planu inwestycyjnego dot. działań na rzecz edukacji ekologicznej w sektorze 
gospodarowania odpadami komunalnymi , poprzez budowę: Centrum edukacyjnego  
i prowadzenie festynów ekologicznych.  

Uwzględniono wniosek.  
Zadania w nim zgłoszone ujęto w  PI (tabela 
"Zestawienie zadań i szacowane nakłady 
inwestycyjne wynikające z potrzeb opisanych  
w WPGO-2016) łącznie z innymi podobnymi 
zadaniami zgłoszonymi przez gminy i operatorów  

Wnioski inne 

l.p. Wnioskodawca Treść wniosku Propozycje rozstrzygnięć  

1.  Orlen Eko Płock, ul. Chemików 7 ,  
09-411 Płock 

Wniosek do planu inwestycyjnego i wniosek o wyznaczenia jako instalacji 
ponadregionalnej "Wytwórni Gazu Syntezowego w Płocku". 

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym z uwagi na fakt, 
że inwestycja realizowana jest poza 
województwem Kujawsko-Pomorskim.  
Nie wskazano instalacji jako ponadregionalnej 
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 z uwagi na nadwyżki mocy przerobowych  
w województwie.    

2.  Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
w Nakle nad Notecią,  
ul. M. Drzymały 4a, 89-100 , 
Nakło nad Notecią  

Wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym i wyznaczenie nowego RIPOK do przetwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych  

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym, a także  
nie wskazano instalacji jako RIPOK z uwagi  
na nadwyżki mocy przerobowych w zakresie 
przetwarzania odpadów komunalnych 
zmieszanych w regionie zachodnim.    

3.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. rozbudowy Okresowego Bioreaktora 
Beztlenowego wraz z instalacją wykorzystania biogazu (OBB) - ETAP I i ETAP II.. 

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym gdyż stosowana 
technologia przetwarzania odpadów w 
bioreaktorze nie spełnia wymagań BAT, których 
spełnienie jest wymagane dla przetwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych w części 
biologicznej procesu.  

4.  Zakład Gospodarki Komunalnej 
"GRONECO" Marcin Gronowski, 
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,  
87-732 Lubanie 

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. budowy instalacji do czyszczenia ziemi  
i bioremediacji 

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym gdyż nie dotyczy 
odpadów komunalnych. Wbrew wnioskowi w 
grupach 20 01, 20 02, 20 03, nie ma takich kodów 
odpadów, które kwalifikowałyby się do usuwania 
skażeń gleby lub ziemi. 

5.  Zakład Gospodarki Komunalnej 
"GRONECO" Marcin Gronowski, 
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,  
87-732 Lubanie 

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. budowy składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne w powiecie włocławskim lub aleksandrowskim, lub radziejowskim  

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym, z uwagi na zbyt 
ogólny charakter, brak także informacji czy 
wniosek dotyczy odpadów komunalnych ( wniosek 
bardzo ogólny, brak jakichkolwiek danych 
szczegółowych, umożliwiających ujęcie w WPGO 
lub w PI. Lokalizacja jest ustalana na poziomie 
kilku powiatów ,a nie na poziomie gminy)  

6.  Zakład Gospodarki Komunalnej 
"GRONECO" Marcin Gronowski, 
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,  
87-732 Lubanie 

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. instalacji tlenowego przekształcania odpadów  
w systemach zamkniętych, gmina Lubanie  

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym, gdyż wniosek 
nie dotyczy odpadów komunalnych, a osadów 
ściekowych.  

7.  P.W. ARTE MIK Danuta Kraska  Wniosek do planu inwestycyjnego dot. budowy i wyposażenia punktu skupu surowców 
wtórnych 

Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym, gdyż nie 
dotyczy przetwarzania odpadów komunalnych,  
nie jest instalacją do przetwarzania odpadów. 

8.  Miasto i Gmina  Kowalewo Pomorskie Wniosek do planu inwestycyjnego dot budowy kompostowani osadów ściekowych Wniosek wycofano 
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 i odpadów zielonych  

9.  Bioelektra Group S.A. ,  
ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa 

Petycja dot. uwzględnienia w WPGO i planie inwestycyjnym instalacji mechaniczno-
cieplnego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem technologii RotoSTERIL 

Nie uwzględniono petycji – Uchwała Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Nr 50/1788/15 z dnia 08.12 2015 r. 

10.  Romex, Sp. zo.o.,  
ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń   

Wniosek do planu inwestycyjnego dot. budowy kopca bioenergetycznego  Nie uwzględniono wniosku. 
Nie ujęto w planie inwestycyjnym gdyż stosowana 
technologia przetwarzania odpadów w 
bioreaktorze nie spełnia wymagań BAT, których 
spełnienie jest wymagane dla przetwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych w części 
biologicznej procesu.    
Ponadto  moce przerobowe instalacji RIPOK  

dla przetwarzania odpadów zielonych i  innych 

bioodpadów ze strumienia odpadów komunalnych 

są wystarczające.  Nie planuje się kolejnych 

instalacji RIPOK.   

 

WNIOSKI DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

1.  Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Wniosek do WPGO - zmiana kryteriów dla wyznaczenia RIPOK w zakresie składowania 
odpadów (zmniejszenie pojemności do ok 167 tys m3)    

Uwzględniono wniosek. 
Treść planu jest zgodna (WPGO, tabela nr 97 )  
z treścią wniosku 

2.  Gmina Dąbrowa Chełmińska  Wniosek do WPGO - dot. zmiany regionu z bydgoskiego na region chełmiński  Nie uwzględniono wniosku. 
Gmina Dąbrowa Chełmińska wchodzi w skład 
projektu pn. “Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych 
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego” (ZTPOK), zrealizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” i prowadzi gospodarkę odpadami 
komunalnymi  
w oparciu o porozumienie zawarte z Miastem 
Bydgoszcz, dlatego ujęta została w Regionie 4 – 
Zachodnim.  

3.  Międzygminny Kompleks Wniosek do WPGO o wyznaczenie spalarni odpadów jako ponadregionalnej  Uwzględniono wniosek w części  dotyczącej 
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Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o.,   
ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz  

dla województwa a także sąsiednich województw (pomorskie, łódzkie, mazowieckie)   spalarni ponadregionalnej dla regionów 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
Nie uwzględniono  wniosku w części dotyczącej 
sąsiednich województw. Sąsiednie województwa 
odmówiły wyznaczenia spalarni bydgoskiej  
jako instalacji ponadregionalnej.  

4.  Wniosek do WPGO o wyznaczenie sortowni odpadów jako RIPOK Wniosek wycofano  
 

5.  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.,  
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Wniosek do WPGO o przywrócenie regionu Toruńskiego, co najmniej w kształcie: Toruń, 
Lubicz, Wielka Nieszawka , Obrowo, w celu zachowania trwałości projektu  

Nie uwzględniono wniosku . 
Region Bydgoski i Toruński połączono zgodnie 
z ustaleniami  WPGO 2012- 2017, w konsekwencji 
zawartego porozumienia międzygminnego (m. 
Bydgoszcz - m. Toruń). Brak przesłanek do 
dzielenia regionu.  

6.  Wniosek do WPGO o ograniczenie budowy i eksploatacji małych sortowni do 
doczyszczania odpadów surowcowych, jako odbierających strumień odpadów RIPOK-om 

Nie uwzględniono wniosku.  
Wniosek wykracza poza uprawnienia Marszałka.    

7.  M. Aleksandrów Kujawski,  
Gm. Aleksandrów Kujawski,  
Gm. Bądkowo, M. Ciechocinek, 
Gm. Koneck,  M. Nieszawa,  
Gm. Raciążek, Gm. Waganiec,  
Gm. Zakrzewo i Związek Gmin Ziemi 
Kujawskiej 

Wniosek do WPGO o przeniesienie gmin zrzeszonych w ZGZK do regionu włocławsko-
inowrocławskiego  

Wniosek uwzględniono.  
Gminy przeniesiono do regionu 3-Południowego.  

8.  Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński  Wniosek do WPGO o stworzenie regionu by odpady z Radzynia Chełmińskiego mogły być 
kierowane do instalacji w regionie 1 (Zakurzewo, Sulnówko, Bladowo) oraz do instalacji 
w regionie 2 (tj. do Niedźwiedzia) 

Nie uwzględniono wniosku. 
Gmina Radzyń Chełmiński zdecydowała 
ostatecznie  o pozostaniu w Regionie 1. 

9.  Miasto i Gmina Świecie  Wniosek do WPGO o zachowanie dotychczasowego podziału na regiony (zachować 
region 1 bez zmian)   

Uwzględniono wniosek. 
Treść planu jest zgodna z treścią wniosku, region 1 
pozostał bez zmian terytorialnych. 

10.  Wniosek do WPGO o stworzenie możliwości rozwoju instalacji przetwarzających odpady 
z RIPOK  

Uwzględniono wniosek. 
Treść planu jest zgodna z treścią wniosku, zapisy 
planu preferują działania i projekty związane  
z recyklingiem odpadów, w tym odpadów 
pochodzących z RIPOK.  

11.  Mi Gm. Kowalewo Pomorskie,  
M. Golub-Dobrzyń,  
Gm. Golub-Dobrzyń, M. Brodnica  

Wniosek do WPGO o połączenie regionu 2 Wąbrzesko-Chełmińskiego z regionem 3 
Lipnowsko-Rypińskim  

Uwzględniono wniosek. 
Regiony 2 i 3 połączono w region wschodni.   
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12.  Wniosek do WPGO o wyznaczenie spalarni odpadów, jako ponadregionalnej  Uwzględniono wniosek. 
 

13.  Wniosek do WPGO o stworzenie narzędzi dotacyjnych na edukację ekologiczną,  Uwzględniono wniosek . 
Treść planu jest zgodna z treścią wniosku, zapisy 
planu. Zapisy dot. rozwijania i wspierania edukacji 
ujęto w WPGO. Kwestie dofinansowania 
projektów edukacyjnych to zadania niezwiązane  
z WPGO a z RPO itd..  

14.  Wniosek do WPGO o możliwość stosowania stacji przeładunkowych, ograniczenie 
zmiany kodów odpadów przez firmy wywozowe, intensyfikację zbiórki selektywnej  

Uwzględniono wniosek . 
Tematy ogólne: w części należące do zadań 
własnych ( organizacyjnych i kontrolnych) gminy. 
Brak ograniczeń w stosowaniu stacji 
przeładunkowych.  

15.  NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.,  
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin   

 

Wniosek do WPGO o ujęcie w WPGO instalacji OBB (okresowy bioreaktor beztlenowy), 
jako instalacji pomocniczej do RIPOK  

Nie uwzględniono wniosku. 
W przepisach prawa dotyczących systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi nie 
funkcjonuje zapis dotyczący „pomocniczości 
instalacji względem RIPOK”. 
Instalacja w technologii OBB, w zakresie 
technicznym i technologicznym to rodzaj pryzmy 
energetycznej. Pryzmy energetyczne nie spełniają 
warunków  BAT, w związku z tym brak podstaw  
do wpisania instalacji OBB jako RIPOK lub instalacji 
pomocniczej do RIPOK. Instalacja może być 
wykorzystana do przetwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji innych niż komunalne 
zmieszane.  

16.  Miasto Inowrocław Wniosek o utrzymanie regionu Inowrocławskiego w dotychczasowym kształcie.  Nie uwzględniono wniosku. 
Brano pod uwagę ogólne założenia planu  
dot.  wyznaczania regionów gospodarki odpadami, 
które zakładają co  najmniej 2 RIPOKi w regionie. 
W dotychczasowym planie w regionie 
inowrocławskim był 1 RIPOK.      

17.  Gmina Baruchowo Wniosek o połączenie regionów w których występują pojedyncze instalacje do odbioru 
odpadów zmieszanych w celu wyeliminowania praktyk monopolistycznych. 

Uwzględniono wniosek  
Połączono regiony. W projekcie WPGO są obecnie 
4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi, 
a każdym regionie są co najmniej 3 instalacje 
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regionalne do przetwarzania odpadów 
zmieszanych.   

18.  Wniosek o wprowadzenie przepisu ustalającego górne stawki pobierania opłat  
za przyjmowane przez instalacje frakcje odpadów. 

Nie uwzględniono wniosku. 
Wykracza poza uprawnienia Marszałka, wniosek  
o charakterze legislacyjnym  

19.  Wniosek o wyłączenie spółek prowadzących regionalne instalacje z ubiegania się  
w postępowaniach przetargowych o możliwość odbierania odpadów. 

Nie uwzględniono wniosku. 
Wykracza poza uprawnienia Marszałka, wniosek 
 o charakterze legislacyjnym  

20.  Wniosek o wprowadzenie na instalacjach osób trzecich biorących udział w procesie 
kwalifikowania przyjmowanego odpadu pod poszczególne kody. 

Nie uwzględniono wniosku. 
Wykracza poza uprawnienia Marszałka, wniosek  
o charakterze legislacyjnym  

21.  Wniosek o określenie ram czasowych w jakich regionalne instalacje mogą dokonywać 
zmian w stawkach przyjmowanych odpadów; np. w okresach co pół roku lub co rok 
mogą ulec zmianie stawki za przyjmowane odpady.   

Nie uwzględniono wniosku. 
Wykracza poza uprawnienia Marszałka, wniosek  
o charakterze legislacyjnym  

23.  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Sp. z o.o.,  
ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz 

Protest przeciwko wyznaczeniu  ZTPOK w Bydgoszczy jako instalacji ponadregionalnej,  
z uwagi na zagrożenie trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE.  

Nie uwzględniono  wniosku.  
Zapisy w WPGO umożliwiają wyznaczenie spalarni, 
jako instalacji ponadregionalnej, jednakże  
z zachowaniem zasad wynikających z KPGO 
(poziomy recyklingu) oraz bezpieczeństwa  
dla innych projektów w okresie ich trwałości.  

24.  Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon 
Poliński,  
Łojewo70, 80-101 Inowrocław 

Wniosek  dot. budowy składowiska odpadów niebezpiecznych , m. Grodno  
gm. Baruchowo  

Nie uwzględniono wniosku z uwagi na brak danych 
dot. rodzaju odpadów przewidzianych do 
składowania, lokalizacji składowiska, w tym 
uwarunkowań środowiskowych w szczególności 
hydrogeologicznych umożliwiających lokalizację  
w wybranym terenie, wielkości składowiska itd. 
 Z treści wniosku nie można było ustalić czy 
projektowane  składowisko jest lub będzie 
potrzebne w województwie, a jego planowana 
lokalizacja jest zgodna z przepisami prawa.  

25.  Transpol M Kopalnia Kruszywa Zenon 
Poliński,  
Łojewo70, 80-101 Inowrocław 

Wniosek dot. budowy składowiska odpadów azbestowych  Nie uwzględniono wniosku z uwagi na brak danych 
dot. lokalizacji składowiska, wielkości składowiska 
(chłonności) itd. Z treści wniosku nie można było 
ustalić czy projektowane  składowisko jest lub 
będzie potrzebne w województwie, a jego 
planowana lokalizacja jest lub będzie zgodna  
z przepisami prawa.  
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26.  Eco Util  
Agnieszka Dąbrowska 
ul. Lisiny 22, 87-500 Rypin  

Wniosek dot. budowy składowiska odpadów azbestowych  Nie uwzględniono wniosku. Z treści wniosku 
nie można było ustalić planowanej chłonności 
składowiska oraz  czy planowana lokalizacja jest 
lub będzie zgodna z przepisami prawa.  
Wniosek jest zbyt  ogólny.   

27.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „KAPAW” 
Wioletta Plaskota,  
Ul. Warszawska 58/7, 
86-300  Grudziądz 

Wniosek dot. budowy składowiska odpadów azbestowych w m. Sarnowo gm. Stolno Nie uwzględniono wniosku. Na etapie opiniowania 

projektu WPGO, planowana inwestycja została 

negatywnie zaopiniowana przez Wójta Gminy 

Stolno z uwagi na uwarunkowania środowiskowe 

dla planowanej lokalizacji (korespondencja w 

aktach sprawy).  

28. Andrzej Bartoszkiewicz Petycja dotycząca wpisania do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i planu 
Inwestycyjnego innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych, 
Systemu EKO AB. 

Nie uwzględniono petycji – Uchwała Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/7/16  
z dnia 08.01 2016 r. 
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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września 2016 r. podał  

do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację  

o opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  

na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Do publicznej wiadomości podana 

została informacja o: 

a) opracowaniu projektu dokumentu i o jego przedmiocie, 

b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu, 

c) możliwości składania uwag i wniosków, 

d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 

21-dniowy termin ich składania, 

e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą 

być wnoszone uwagi i wnioski, tj: 

- w formie pisemnej, 

- ustnie do protokołu, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

Wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi w terminie, tj. do dnia 30.09.2016r., zostały poddane 

szczegółowej analizie przy opracowywaniu projektu dokumentu.  

Wykaz wniosków i uwag oraz sposób ich rozpatrzenia zestawiono w tabelach poniżej. 

Poniższa tabela pomija pisma gmin, w których nie wnoszono uwag do WPGO i/lub PI. 
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GMINY 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku/uwagi Sposób rozpatrzenia wniosku/uwagi 

1. Gmina Grudziądz  nowy wniosek do PI _PSZOK Uwzględniono w PI ( dane dot. PSZOK w PI dotyczą roku 2014, w związku  

z tym nie aktualizowano danych za 2015 r, gdyż spowodowałoby to 

nieporównywalność i innymi gminami, dla których dane dot. 2014r.   

2. Miasto i Gmina  Sępólno Krajeńskie wniosek do PI - rekultywacja składowiska  

we Włościbórku 

Uwzględniono 

3. Gmina Sośno nowe wnioski do PI , PSZOK i rekultywacja  uwzględniono w PI rekultywację składowiska i nowy PSZOK 

 

4. Gmina Pruszcz ująć w PI modernizacje PSZOK, nowy PSZOK, 

rekultywacje składowiska 

uwzględniono w PI rekultywację składowiska, modernizację istniejącego 

PSZOK i nowy PSZOK 

 

5. Gmina Lubiewo zmiana lokalizacji PSZOK zmiana statusu  

z rozbudowy na budowę  

Uwzględniono zmiana lokalizacji PSZOK i zmianę statusu z rozbudowy  

na budowę  

6. Gmina Śliwice zmiana kodów Poprawiono kody  

 

7. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie z uwagami, PI PSZOK zwiększenie kwoty, zmiana 

terminu realizacji PSZOK 

Uwzględniono. Zwiększono wydatki do 1 mln zł, zmieniono termin realizacji 

PSZOK.  

8. Miasto Chełmno  uwagi korekty ilościowe w WPGO Poprawiono omyłkę pisarską. Skorygowano zapisy dot. wolnej pojemności 

składowiska. Prognoza ilości odpadów w poszczególnych gminach jest 

szacunkowa, co wynika z faktu, że w każdym regionie gospodarki odpadami,  

z uwagi na jego specyfikę, ilość i skład odpadów są odmienne.  

9. Gmina Stolno wykreślenie składowiska azbetu w m. Sarnowo 

(projektowanego na terenie gminy)  

Uwzględniono wniosek. W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej  

przez Gminę Stolno, ustalono że zgłoszona lokalizacja składowiska odpadów 

zawierających azbest w m. Sarnowo leży w OChK, w związku z tym z uwagi  

na ograniczenia lokalizacyjne wykreślono lokalizację Sarnowie z treści WPGO.    

10. Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie  Rozszerzenie zapisów, bez zasadniczych zmian 

merytorycznych  

Uszczegółowiono zapisy dot. zakresu modernizacji PSZOK  

11. Miasto Lipno  drobna uwaga pisarska  Poprawiono omyłkę pisarską.  
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13. Miasto Ciechocinek wniosek do PI nowy PSZOK Uwzględniono wniosek dot. budowy PSZOK w PI  

 

14. Miasto Inowrocław   wniosek o wyłączenie gmin z powiatu  

aleksandrowskiego (obszar obsług RIPOK Służewo)  

z projektowanego regionu 3 – południowego. 

 

Gminy oraz Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wnosili na etapie sporządzania 

WPGO o dokonanie takiego podziału na regiony, by gminy aleksandrowskie 

znalazły się w regionie łącznie z Włocławskim i Inowrocławiem oraz gminami  

z nimi sąsiadującymi.   

15. Gmina Inowrocław  uwagi do WPGO _ składowiska, do PI dopisać punkt 

napraw do PSZOK 

Uwzględniono, dokonano korekt zapisów odnośnie składowisk odpadów, 

uszczegółowiono zapisy dot. PSZOK 

16. Miasto i Gmina  Mogilno Wniosek o ujęcie w PI rekultywacji składowiska 

Szerzawy  

 Uwzględniono wniosek. 

17. Miasto i Gmina Strzelno Nowy wniosek do PI o rekultywację składowiska 

Bławaty, zmiany dot. finansowania PSZOK 

Uwzględniono. Wprowadzono do PI rekultywację składowiska Bławaty  

oraz skorygowano źródła finansowania PSZOK 

18. Gmina Białe Błota zmiany do PI - zmiana terminu realizacji PSZOK  

z 2016 na 2017 -2019 

Przesunięto datę ukończenia inwestycji na rok 2019.  

19. Gmina Dąbrowa Chełmińska wniosek dot. nowego PSZOK i modernizacji PSZOK Uwzględniono wniosek. 

20. Gmina Koronowo  zmiany do PI - nowe kwoty, terminy , nowa 

rekultywacja składowiska  

Skorygowano terminy realizacji i lokalizację PSZOK zgodnie z wnioskiem, 

wprowadzono rekultywację składowiska, doprecyzowano terminu realizacji 

rekultywacji jest 2017-2020) 

21. Gmina Osielsko uwagi dot. ilości i kodów w PSZOK oraz zmiana daty 

zakończenie budowy PSZOK 

Skorygowano zgodnie z wnioskiem datę zakończenia realizacji PSZOK, 

skorygowano kody w PSZOK  i ilości odpadów zebranych w 2014r. (jednakże 

nie wpisano kodu 20 03 01)  

22. Miasto Bydgoszcz uwagi dot. ponadregionalności ZTPOK, zapisów 

łączących sortownię odpadów i ZTPOK.  

dot. składowiska odpadów niebezpiecznych 

 w Żółwinie Wypaleniskach, uwagi dot. innych 

instalacji do termicznego przetwarzania odpadów.   

Uwzględniono uwagi dot. ponadregionalności ZTPOK, zapisów łączących 

sortownię odpadów i ZTPOK, ujęcia ZTPOK w tabeli 11.1.11. Uwzględniono 

uwagi dot. składowiska odpadów niebezpiecznych w Żółwinie Wypaleniskach. 

Nie uwzględniono uwag dot innych instalacji do termicznego przetwarzania 

odpadów (pozostałości po sortowaniu)    

23. Miasto i Gmina Pakość  ująć PSZOK  poprawiono błąd pisarki, ujęto w PI PSZOK 

 

24. Miasto i Gmina Szubin  zmiany zapisów dot. lokalizacji PSZOK zmieniono zgodnie z wnioskiem lokalizację PSZOK 
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25. Gmina Łubianka zmiana lokalizacji zakresu i kwoty dla PSZOK zmieniono zgodnie z wnioskiem lokalizację, kwotę i status z modernizacji  

na budowę PSZOK 

26. Gmina Obrowo nowy wniosek do PI - PSZOK budowa Uwzględniono nowy wniosek dot. PSZOK budowa w PI 

 

PODMIOTY 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku/uwagi Sposób rozpatrzenia wniosku/uwagi 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Chełmży, 

ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża 

Dot. zmiany terminu planowanej inwestycji, ujętej  

w planie inwestycyjnym 

Wniosek uwzględniono   

2. MPO Toruń Sp. z o.o., 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

1. Ocena zasadności zapisów dot. budowy, 

rozbudowy i modernizacji instalacji  

do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów 

surowcowych – zagrożenie  

dla zapewnienia strumienia odpadów dla istniejących 

instalacji ( str. 255 projektu WPGO) 

2. Brak zasadności dla zapisu dot. przekazywania 

odpadów komunalnych instalacji ponadregionalnej 

(str. 233 projektu WPGO). 

3. Błędnie zaznaczona na mapie Regionu 4 instalacja 

RIPOK w Służewie. 

4. Dokonanie zmiany w zapisach tabeli 12 planu 

inwestycyjnego w zakresie mocy przerobowych 

instalacji MPO Toruń Sp. z o.o. 

5. Dokonanie zmiany w zapisach tabeli 113 planu 

inwestycyjnego w zakresie mocy przerobowych 

instalacji MPO Toruń Sp. z o.o.  

Uwzględniono wniosek w pkt. 1,2 , 3, 4.  
Dla sortowni odpadów surowcowych (tab 12) przyjęto zmianę wniosku do PI 
z 15 000 do 27 000 Mg/rok,  
 
Nie uwzględniono wniosku w pkt. 5. 
Dla kompostowni odpadów zielonych brak podstaw do przyjęcia wniosku  
dot. zmiany przepustowości. Nastąpiłoby dublowanie mocy w MBP i odpadach 
zielonych. Przedmiot modernizacji (wyposażenie  
w przerzucarki, ładowarki itp)  nie wskazuje by możliwe było zwiększenie 
mocy do 31 000 z obecnych 8 tys. Mg/rok. 

3. Pro Natura Sp. z o.o , 

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz 

Wpisanie do planu inwestycyjnego rozbudowy 

kompostowni odpadów. 

Nie uwzględniono wniosku. 

Moce przerobowe instalacji RIPOK dla przetwarzania odpadów zielonych  

i  innych bioodpadów ze strumienia odpadów komunalnych są wystarczające.  
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Nie planuje się zwiększania mocy .  

4. CORIMP Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Wojska Polskiego 65,  

85-825 Bydgoszcz 

1. Dokonanie zmian zapisów w projekcie WPGO  

dot. pełnienia funkcji instalacji zastępczej przez 

instalację CORIMP sp. z o.o. 

2. Uwzględnienie proponowanych zmian zapisów 

dotyczących instalacji RIPOK MBP zarządzanej  

przez CORIMP Sp. z o.o., przedstawionych  w tabeli  

nr. 13, 17, 32 planu inwestycyjnego. 

3. Uwzględnienie zaproponowanych zmian zapisów 

dotyczących instalacji RIPOK zarządzanych przez 

CORIMP Sp. z o.o. , przedstawionych w tabeli nr 16 

oraz w rozdziale 5.1.5.1, 11.1.13 

4. Uwzględnienie przedstawionych korekt wniosków 

do planu inwestycyjnego, dotyczących instalacji 

prowadzonych przez CORIMP sp. z o.o. 

Uwzględniono wniosek w pkt. 1 - dokonano zmian zapisów w kartach 

regionów, w taki sposób że wszystkie RIPOK-I są dla siebie nawzajem 

instalacjami zastępczymi.   

Uwzględniono wnioski dot. zmiany masy odpadów przyjmowanych do MBP, 

terminu realizacji inwestycji, zmiany kwot nakładów inwestycyjnych dla 

instalacji odzysku odpadów budowlanych i RIPOK_MBP. Skorygowano zapisy 

w tab. 16 str. 93 WPGO dot. ilości odpadów przetwarzanych. Skorygowano 

zał. 11.1.13 dot. instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych.  

Nie uwzględniono wniosków dot. zmiany obecnej mocy przerobowej  

dla przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, gdyż ta sama moc 

jest angażowana w procesie MBP, w efekcie doszłoby do kalkulowania tej 

samej mocy przerobowej w dwóch różnych RIPOK-ach (dublowanie mocy).    

Nie uwzględniono wniosków dot. nowych inwestycji w zakresie przetwarzania 

odpadów zielonych, gdyż moce przerobowe, dla tej grupy odpadów są  

w regionie zachodnim wystarczające.    

5. EKOSKŁAD Służewo Sp. z o.o. 

ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

1. Dokonanie zmian zapisów na str. 79 i 251 projektu 

WPGO zgodnie z przedstawionymi propozycjami. 

2. Dokonanie zmian zapisów w załączniku nr 12 

planu inwestycyjnego, dotyczących inwestycji 

planowanych przez EKOSKŁAD Służewo Sp. z o.o. 

zgodnie z przedstawionymi propozycjami. 

Uwzględniono wniosek  w zakresie zmian zapisów w projekcie WPGO. 

Nie uwzględniono  wniosku w części dotyczącej budowy instalacji termicznego 
przetwarzania odpadów -  negatywna opinia Ministra Środowiska w zakresie  
nowych  instalacji do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi na 
funkcjonujący  ZTPOK w Bydgoszczy  
 i cementownię Kujawy, które  wykorzystują limit 30% dla termicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów powstałych z przetwarzania 
odpadów komunalnych. 
 

6. EKO –WISŁA Sp. z o.o., 

Sulnówko 74C, 86-100 Świecie 

1. Dokonanie aktualizacji danych zawartych  

w projekcie WPGO dot. instalacji w Sulnówku. 

2. Dokonanie aktualizacji wniosków złożonych  

do planu inwestycyjnego dot. PSZOK i składowiska  

Uwzględniono wniosek   

Modernizacja sortowni jest ujęta  

w instalacjach do doczyszczania. Ponieważ 

nie można dublować danych, nie ujmowano tych samych danych  
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w Sulnówku.  w instalacjach MBP, skorygowano zapisy dot. kodów i ilości odpadów 

zebranych w PSZOK. 

7. Zero Waste Europe 

Paweł Głuszyński 

pawel@otzo.most.org.pl 

1. Przeznaczenie większych środków na rozbudowę 

i modernizację RIPOK dla odpadów zielonych i innych 

odpadów biodegradowalnych  w celu zwiększenia 

mocy przerobowych, które w ocenie zgłaszającego 

uwagę  są niewystarczające. 

2. Wykreślenie z planu inwestycyjnego instalacji  

do produkcji paliwa alternatywnego, ponieważ ich 

moce przekraczają limit 30% odpadów komunalnych 

i odpadów powstających z ich przetwarzania,  

które mogą być przekształcane termicznie  

w województwie. 

3. Wykreślenie z planu inwestycyjnego wszystkich 

planowanych instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych jako 

niezgodnych z Kpgo i projektowanymi dyrektywami 

UE w ramach pakietu o gospodarce w obiegu 

zamkniętym. 

4. Powtórne przeanalizowanie zasadności 

wydatkowania środków na modernizację instalacji 

MBP. 

Uwzględniono wniosek  w pkt. 1 . Moce przerobowe instalacji RIPOK  

dla przetwarzania odpadów zielonych i  innych bioodpadów ze strumienia 

odpadów komunalnych są wystarczające.  Nie planuje się kolejnych instalacji 

RIPOK. 

Nie uwzględniono wniosku w pkt. 2. Uzyskano pozytywną opinię i uzgodnienie 

Ministra Środowiska, w zakresie dotyczącym planowanych inwestycji do 

produkcji paliwa alternatywnego. 

Uwzględniono wniosek w pkt.  3. 

 Nie uwzględniono wniosku w pkt. 4.- Wszystkie modernizacje instalacji MBP 

są związane z podwyższeniem standardu technicznego i zwiększeniem 

efektywności odzysku odpadów, a także dostosowaniem do projektu konkluzji 

BAT. Nie planuje się zwiększenia mocy przerobowych tych instalacji. 

8. NOVAGO Żnin Sp. z o.o 

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin 

Umieszczenie w planie inwestycyjnym zapisu 

dotyczącego pomocniczości instalacji Okresowego 

Bioreaktora Beztlenowego (OBB) względem RIPOK 

Wawrzynki z uwagi na wykorzystanie ciepła 

odpadowego i energii elektrycznej powstałych w 

instalacji OBB dla efektywniejszego funkcjonowania 

instalacji wchodzących w skład RIPOK Wawrzynki 

Nie uwzględniono wniosku. 

W przepisach prawa dotyczących systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi nie funkcjonuje zapis dotyczący „pomocniczości instalacji 

względem RIPOK”. 
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9. RZUOK „RYPIN” Sp. z o.o. 

Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

 

Uwzględnienie w aktualizowanym wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami modernizacji instalacji 

RIPOK – MBP w Puszczy Miejskiej oraz budowy 

instalacji w technologii mechaniczno-cieplnego 

przetwarzania odpadów i Puszczy miejskiej lub 

Rypinie oraz po ukończeniu inwestycji przeniesienie 

statusu RIPOK w funkcjonującej instalacji MBP  

na nową instalacje mechaniczno-cieplną. 

Nie uwzględniono wniosku 

W planowanym Regionie Gospodarki Odpadami 2 – Wschodnim, w którym 

znajduje się instalacja RIPOK w Puszczy Miejskiej stwierdzono wystarczające 

moce przerobowe funkcjonujących instalacji RIPOK i brak możliwości 

zwiększania tych mocy oraz budowy nowych instalacji RIPOK. 

 

Wnioski złożone po 30.09.2016 r. (po terminie) 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Treść wniosku/uwagi Sposób rozpatrzenia wniosku/uwagi 

10. Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Koronowie, 

Aleje Wolności 4, 86-010 Koronowo 

Dokonanie zmiany we wnioski do planu 

inwestycyjnego dot. rekultywacji składowiska  

w Srebrnicy w zakresie czasu realizacji zadania – 

winno być na lata 2017-2020 

Wniosek złożony po terminie  

Powyższy zakres został uwzględniony we wniosku złożonym  

w dniu 22.09.2016 r. przez Gminę Koronowo. 

11. SORTER Sp. z o.o., 

ul. Niedziałkowskiego 28,  

61-578 Poznań 

 

Uwzględnienie  w wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami i planie inwestycyjnym planowanych 

instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów 

komunalnych 

Wniosek złożony po terminie i nieuwzględniony 

Funkcjonujące obecnie w województwie kujawsko-pomorskim instalacje   
do termicznego przetwarzania odpadów wykorzystują limit 30% dla 
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych  
i odpadów powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych. 

12. Gmina Gniewkowo Wpisanie Gminy Gniewkowo do planowanego 

Regionu Gospodarki Odpadami komunalnymi 3 

Południowego, a także pozostawienie Gminy 

Gniewkowo w planowanym Regionie 4 

Wniosek złożony po terminie  i nieuwzględniony. 

Zgodnie z wymogami prawa, gmina winna być wskazana tylko w jednym 

regionie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 


