
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Niniejsza Deklaracja Środowiskowa jest dla nas szczególnym dokumentem, 

ponieważ pierwszy raz w naszej historii prezentujemy go już jako spółka INNEKO.  

W czerwcu 2016 roku Zakład Utylizacji Opadów Sp.  z o. o. oficjalnie zmienił nazwę  

na INNEKO Sp. z o.o., podkreślając, że obok innowacji, tak pożądanych w przemyśle 

pamiętamy również o środowisku i ekologii. Nasza nowa nazwa każdego dnia przypomina  

o tym naszym Klientom, Partnerom i Pracownikom. 

Dokument ten zawiera informacje dotyczące podejmowanych 2016 w roku, starań  

i inicjatyw służących poprawie jakości otaczającego nas środowiska, stanowi potwierdzenie 

dbałości o nie na każdym z elementów w łańcuchu naszej działalności. 

Zapraszam do lektury. 

  

Prezes Zarządu 

Artur Czyżewski 
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1. Ogólne informacje o spółce 

 INNEKO Sp. z o.o.  
ul. Teatralna 49,  
66-400 Gorzów Wlkp. 
 

  
Telefon:   95 722 53 85 
e-mail:     biuro@inneko.pl 
strona internetowa: www.inneko.pl 
 

KRS 0000199394  REGON 210523652  NIP 599-020-64-00 

Prezes Zarządu: Artur Czyżewski 

Wiceprezes: Seweryn Stuła 

Dyrektor ds. finansowych: Monika Cimochowska 

Dyrektor ds. marketingu i rozwoju: Magdalena Sobierajczyk 

 

 INNEKO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów) powstał w ramach kompleksowego planu 

zagospodarowania odpadów, realizowanego przez miasto Gorzów Wlkp. Oficjalny wpis  

do rejestru sądowego spółek nastąpił w dniu 10 marca 1992 r. Właścicielem spółki jest miasto 

Gorzów Wlkp., kapitał zakładowy wynosi 17.949.000,00 zł. Siedziba Spółki usytuowana jest przy 

ul. Teatralnej 49. 

Pozostałe lokalizacje spółki: 

1.  RIPOK  
     ul. Małyszyńska 180       
     66-400 Gorzów Wlkp.      
 

2.  Dział Badawczo-Wdrożeniowy  3.  Pole Golfowe Zawarcie 
      Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec       ul. Śląska 52, 66-400 Gorzów Wlkp.  
       

         

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego 

 

System Zarządzania Środowiskowego swoim obszarem działania obejmuje siedzibę Spółki przy 

ul.Teatralnej49 oraz RIPOK przy ul. Małyszyńskiej 180. 
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 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem  

i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  

i obojętne.  Świadczy także usługi doradcze z zakresu gospodarki odpadami (rekultywacja 

składowisk, edukacja ekologiczna, opracowania środowiskowe). Podstawowym obszarem 

działalności firmy jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Głównym zadaniem jest 

segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na 

składowisko. Dzięki zastosowaniu automatycznej segregacji odzyskuje się maksymalną ilość 

surowców wtórnych. Dodatkowo firma prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów 

niebezpiecznych, w tym azbestu, a także produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostu.  

  Obszarem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych jest teren Związku Celowego Gmin MG-6 i SGO5. Na podstawie wskazań  

w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami, odpady wytwarzane w gminach muszą 

być kierowane wyłącznie do wskazanych zakładów zagospodarowania odpadów. 

 W skład Związku Celowego Gmin MG-6 wchodzi – miasto Gorzów i gminy: Bogdaniec, 

Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Do Celowego Związku gmin SGO5 należą gminy:  Strzelce 

Krajeńskie, Stare Kurowo i Zwierzyn. Pomimo rozpoczętej procedury przeniesienia gmin  do 

innego rejonu, CZG SGO5 zdecydował się ostatecznie na dalszą współpracę w zakresie 

zagospodarowania odpadów w naszej instalacji, wybierając jakość i tradycję.   
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2. Wskazówki dojazdu 

 

Siedziba Spółki: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPOK: ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. 
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3. Polityka Środowiskowa 

 

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 
odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne. 
 

Naszym głównym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów 
kierowanych na składowisko. Koncentrujemy się na odzysku surowców wtórnych, minimalizacji ilości 
odpadów kierowanych do składowania oraz produkcji wysokiej jakości paliwa alternatywnego RDF.  

Wszystkie procesy związane działalnością Spółki prowadzimy stosując się bezwzględnie do obowiązujących 
przepisów prawa. Chcemy być postrzegani, jako Spółka przyjazna dla środowiska traktując jego ochronę, 
jako ważny element, przez co stale rozwijamy i doskonalimy nasze umiejętności w tej dziedzinie. 
 
 Wdrożony przez nas System Zarządzania, nasze umiejętności zawodowe oraz świadczone przez nas 
usługi podlegają stałemu rozwojowi i doskonaleniu. 
 
Naszymi głównymi celami są:  
 

• minimalizacja ilości składowanych odpadów poprzez zwiększenie odzysku surowców wtórnych i 
przekazywanie ich do recyklingu zgodnie z wymaganiami klienta,  

 
• produkcja wysokiej jakości paliwa alternatywnego RDF wyprodukowanego z frakcji energetycznej 

odpadów komunalnych i przemysłowych, 
 

• systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności,  
 
 Uwarunkowania i zasady realizacji założonych celów opisane są w Księdze Zarządzania Systemami 
oraz w harmonogramie działań środowiskowych na dany rok. Księga zawiera informacje dla naszych 
klientów i pracowników na temat podejmowanych przez Spółkę działań środowiskowych. Pod pojęciem 
działania środowiskowe rozumiemy spełnienie wymagań prawnych i innych oraz ciągłe doskonalenie w celu 
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapobiegania możliwości wystąpienia negatywnego 
oddziaływania zakładu na nie. 

 
 

Nasza polityka środowiskowa jest wdrożona 
i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp. dn. 09.01.2017 r. 



 

   7 
 

 

4. Odpowiedzialność środowiskowa 
 

Model odpowiedzialności społecznej ukierunkowuje nas na jednoczesną dbałość  

o każdą strefę naszego działania. 

Centrum wszystkich naszych odpowiedzialnych społecznie inicjatyw  

jest ŚRODOWISKO 
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5. Misja INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 
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6. Opis Spółki 

 

 Spółka powstała w 1992 roku w ramach kompleksowego planu zagospodarowania 

odpadów, realizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski.   

W 1994 r. ZUO oddało do eksploatacji kwaterę składowiska odpadów o powierzchni 1, 5 

ha wraz z infrastrukturą techniczną pod budowę planowanego Zakładu. W 1998 r. oddano do 

eksploatacji Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który powstał w 

granicach administracyjnych miasta Gorzowa w obrębie Chróścik, o powierzchni zabudowy 2, 5 

ha oraz powierzchni składowiska 1, 8 ha. Kolejnym etapem rozwoju firmy było otwarcie w 2001 

r. Centrum Recyklingu Odpadów Budowlanych. W ramach swojej działalności w 2004 r. firma 

uruchomiła laboratorium chemiczne, które posiada akredytację PCA. Laboratorium, dzięki 

wykwalifikowanej kadrze świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z monitoringiem 

składowisk oraz szeregiem badań środowiskowych.  

W 2009 r. utworzono miejsce pochówku zwierząt domowych zwane "Polaną Przyjaciół". 

W połowie 2011 r. zakończono rozbudowę i modernizację Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Chróściku. Wybudowano nowe kwatery przeznaczone  

do składowania odpadów zawierających azbest, odpadów niebezpiecznych i innych  

niż niebezpieczne i obojętne.  Sortownia odpadów komunalnych została zmodernizowana  

i rozbudowana. W zakładzie zastosowano nowoczesną technologię automatycznego sortowania 

oraz oddano do użytku linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF. 

 Jedną z inicjatyw podjętych przez Spółkę była budowa 9-dołkowego municypalnego pola 

golfowego. Inwestycja ta powstała na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych i 

została zrealizowana w ramach projektu rekultywacji w kierunku utworzenia terenów 

rekreacyjnych. Otwarcie pola golfowego „Zawarcie” odbyło się w czerwcu 2013r. ważnym 

aspektem działalności pola golfowego jest szkolenie młodzieży oraz popularyzacja golfa wśród 

mieszkańców. 

 Na terenach należących do INNEKO Sp. z o.o., w Stanowicach powstało Centrum 

badawczo-wdrożeniowe "Eko-innowacje". Docelowo w skład Centrum wejdą cztery główne 

jednostki badawcze składające się z wysokiej klasy specjalistycznych laboratoriów, 

umożliwiających testowanie pilotażowych technologii związanych z zagospodarowaniem 

różnego typu odpadów. W związku z utworzeniem w 2013 roku Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego oraz powstaniem Centrum badawczo – wdrożeniowego „Eko - Innowacje” w 

Stanowicach, zrodził się pomysł utworzenia przy tym Centrum laboratoriów dla młodzieży, 

pozwalających na przeprowadzanie profesjonalnych zestawów doświadczeń przyrodniczych i 

technicznych przez uczniów szkół województwa lubuskiego. Otwarcie Klubu Młodego wynalazcy 

miało miejsce w styczniu 2014 roku.  

W 2016 r. spółka podjęła działania w zakresie rebrandingu marki związane ze zmianą 

nazwy. Wynika to m.in. z  osiągnięcia dojrzałości rynkowej firmy, w tym rozszerzonego zakresu 

prowadzonej działalności  skoncentrowanego nie tylko na utylizacji odpadów,  jak również liczby 

podmiotów funkcjonujących na rynku pod tą samą nazwą. 
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Spółka pod zmienioną nazwą utożsamia się z  poprzednimi osiągnięciami  i  kultywuje 

dotychczasowy dorobek. Poprzednia nazwa Spółki  stanowiła pewne ograniczenie wobec  

stojących przed nią nowych zadań. 

1992 r. 

 
 
 
  

2002 r. 

 

2012 r. 

 

2013 r. 

 

2016 r. 
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7. Siedziba Spółki 

 

 Siedziba Spółki zlokalizowana jest przy ulicy Teatralnej 49 w Gorzowie Wielkopolskim.  

W siedzibie Spółki oprócz pomieszczeń biurowych, w których pracują pracownicy administracyjni 

(zarząd, pion finansowy, marketingu, spraw pracowniczych i sprzedaży) znajduje się także punkt 

przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny przyjmowany jest od mieszkańców miasta bezpłatnie. Od października 2016 roku 

zlokalizowany jest tu również EKO – REAKTYWATOR, gdzie mieszkańcy mogą zostawić 

przedmioty do powtórnego użycia. Do EKO-REAKTYWATORA przyjmowane są przedmioty 

sprawne, nieuszkodzone. Mogą to być: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety itp.), doniczki, 

zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, a także  urządzenia elektroniczne z wykluczeniem 

urządzeń zawierających nośniki danych. 

Spółka korzysta z pomieszczeń biurowych  i magazynowych na podstawie umowy najmu. 
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8. Ważniejsze wydarzenia w dziejach Spółki 

 

 

 

*  Odzysk i wykorzystanie gazu do produkcji energii odbywa się w instalacji należącej do firmy 

zewnętrznej, zlokalizowanego na terenie INNEKO Sp. z o.o. 

Miasto Gorzów Wlkp. powołuje Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. celem 
kompleksowego rozwiązania problemu odpadów komunalnych. 

Oddanie do eksploatacji składowiska odpadów w Gorzowie Wlkp. – Chróściku. 

Rozruch technologiczny nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
o wydajności 40.000 t/rok. 

ZUO Sp. z o.o. otrzymuje Certyfikat ISO 9002 oraz ISO 14001. 

Uruchomienie laboratorium chemicznego posiadającego od roku 2006 
akredytację PCA. 

Otwarcie grzebowiska dla zwierząt "Polana Przyjaciół" 

Utworzenie zakładu przetwarzania baterii Recupyl Polska Sp. z o.o. we 
współpracy z francuskim partnerem zagranicznym Recupyl SAS oraz firmą AK 
NOVA Sp. z o.o. z Poznania. 

Rozpzoczęcie projektu pn. Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-
innowacje” w Stanowicach w gminie Bogdaniec 

Uroczyste otwarcie pola golfowego Zawarcie przy ul. Śląskiej 52 w Gorzowie 
Wlkp. 

ZUO Sp. z o.o. zostaje umieszczony w rejestrze organizacji zarejestrowanych w 
krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS potwierdzającym spełnienie 
najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska.  

Ukończono modernizację i rozbudowę Regionalnej Instalacji Prztwarzania 
Odpadów Komunlnych -RIPOK 

Otwarcie Klubu Młodego Wynalazcy, zlokalizowanego na terenie kompleksu 
pałacowo-parkowego w Stanowicach.  

Modrnizacja kompostowni będącej elementem instalacji MBP w RIPOK 

Zagospodarowanie biogazu skladowiskowego i wykorzystanie go do produkcji 
energii elektrycznej * 

Oddanie do użytku kwatery składowiska na odpady niebezpieczne zawierające 
azbest 

Zmiana nazwy Spółki 

Marzec 
1992 

 

Grudzień 
1994 

 

Czerwiec 
1998 

 
Marzec 

2002 

 
Marzec 

2004 

 
Kwiecień 

2009 

 
Lipiec 
2009 

 
Marzec 

2013 

 
Czerwiec  

2013 

 

Listopad 
2014 

 

 Wrzesień 
2013 

 

Wrzesień 
2015 

 

Grudzień 
2014 

 

Styczeń 
2016 

 
Maj 
2016 

 
Czerwiec 

2016 
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9.  RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

 

  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana jest przy ul. 

Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. w obrębie osiedla Chróścik. Teren zakładu położony jest na 

zachodnim skraju miasta Gorzowa Wlkp., jego powierzchnia wynosi 19, 66 ha i zajmuje działki  

o numerach ewidencyjnych 83/4, 85/1, 85/4, 85/5, 86 stanowiące własność INNEKO.  

W odległości około 300 m na zachód i północny- zachód od składowiska przebiega granica gminy 

Bogdaniec. Do najbliższych zabudowań osiedla Chróścik jest ponad 800 m, a do linii kolejowej 

Gorzów Wlkp. – Myślibórz, ponad 300 m. Teren składowiska z 3 stron sąsiaduje z lasami 

należącymi do nadleśnictwa Bogdaniec, od wschodniej strony graniczy z terenami upraw 

rolniczych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gorzowa Wlkp., zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Nr LXXI/407/98 z 

dnia 25 lutego 1998 roku, instalacja znajduje się w jednostce morfologicznej określonej, jako 

teren urządzeń neutralizacji i składowania odpadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W wyniku przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji, która zakończyła się w 2015 r.,  

zakład uzyskał moc przerobową 58, 3 tys. Mg/rok, w tym ok. 48, 5 tys. ton zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz jest w stanie wyprodukować ok. 30 tys. Mg/rok paliwa 

formowanego RDF. Rozbudowano modułowo elementy sortownicze, w tym transportery 

podawcze. W konsekwencji pozwoliło to na zwiększenie udziału odpadów komunalnych 

poddawanych odzyskowi.  

 Modernizacja pozwoliła uzyskać większą ilość odzyskanych surowców wtórnych 

 o zdecydowanie lepszych parametrach jakościowych. Zmodernizowanie instalacji  
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o transportery podawcze umożliwiło skierowanie zanieczyszczonych surowców wtórnych 

bezpośrednio do kabiny sortowniczej, gdzie następuje ich doczyszczenie. 

 Z początkiem lipca 2011 roku rozpoczęto produkcję paliwa alternatywnego RDF (refused 

derived fuel). Jest to paliwo produkowane głównie z odpadów nienadających  

się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką wartość kaloryczną  

(np. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, czyściwo, opakowania z tworzyw 

sztucznych, papieru, drewna, odzież i tekstylia, opony itp.). Wytwarzanie paliw alternatywnych  

i stosowanie ich w zakładach przemysłowych, czy też energetycznych przyczynia się do 

znacznych korzyści ekonomicznych i ekologicznych. W wyniku takiego zagospodarowania 

odpadów mniejsza ich ilość jest deponowana na składowisku.  

 

 
 

 Kolejnym istotnym obiektem technologicznym w zakładzie jest kompostownia odpadów. 

Główny materiał do kompostowania stanowi doczyszczona frakcja odpadów komunalnych o śr. 

20-80 mm. Dodatkowo do kompostowania kierowane są wszystkie odpady ulegające 

biodegradacji. Odpady do kompostowania usypywane są w pryzmy  

o długości ok. 70 m i szerokości w podstawie 6, 0 m. Masa pryzmy wynosi ok. 500 Mg. 

Powierzchnia kompostowni pozwala na uformowanie 10 pryzm. Proces kompostowania trwa ok. 

10 tygodni. Kontynuowane są prace, dzięki którym kompost, jako produkt finalny będzie dobrej 

jakości środkiem poprawiającym właściwości gleby. 

 W 2013 r. oddano do eksploatacji nową kwaterę do składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz kwaterę na odpady niebezpieczne. Nowa kwatera odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne pozwoli na zagospodarowanie większej ilości odpadów, 

ponadto umożliwi eksploatowanie składowiska zgodnie z założeniami projektowymi, które 

przewidywały budowę dwóch kwater na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 
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łącznej 299200 m3, powierzchni 25548 m2, w postaci podpoziomowo-nadpoziomowej misy 

otoczonej obwałowaniami ziemnymi.  

Budową nowych kwater składowania rozpoczęto kolejny etap (etap III) projektu 

modernizacyjnego „Rozbudowa i modernizacja INNEKO Sp. z o.o.  

w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180”. W wyniku realizacji projektu nastąpił jeszcze większy 

wzrost wysegregowanych surowców wtórnych ze strumienia zmieszanych odpadów 

komunalnych. Dzięki temu jeszcze bardziej zmniejszyła się ilość odpadów trafiających na 

składowisko.  

 Dysponujemy również odpowiednią infrastruktura  do unieszkodliwiana poprzez 

składowanie odpadów zawierających azbest.   

 W grudniu 2014 r. zakończono realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Zakładu 

Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 - Etap III” , który 

współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W roku 2015 została zmodernizowana kompostownia będąca elementem instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Zabudowanie kompostowni 

zmniejszyło oddziaływanie zachodzącego, wewnątrz obiektu, procesu technologicznego na 

środowisko. Ponadto w roku 2015 zostało ukończone przedsięwzięcie polegające na ujęciu 

biogazu wytwarzanego na składowisku, a następnie wykorzystywanego do produkcji energii 

elektrycznej.  

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości w unieszkodliwianiu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, w maju 2016 r. oddano do użytku nową kwaterę 

składowiska. 

 

10. Podsumowanie zrealizowanych zadań i plany na przyszłość 

 

W 1 kwartale 2016r została uruchomiona instalacja odzysku i przetwarzania biogazu w 

energię elektryczną w ramach zadania: „Zagospodarowanie biogazu składowiskowego” 

Instalacja należy do firmy zewnętrznej i pracuje na terenie INNEKO Sp. z o. o. przy ul. 

Małyszyńskiej 180. 

 

Nazwa zadania Efekt Uwagi 

Zagospodarowanie biogazu 
składowiskowego 

Odzysk energii, ochrona powietrza 
atmosferycznego, produkcja czystej 
energii 

Zadanie zostało 
zrealizowane, a 
zakładany efekt 
osiągnięty 
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W bieżącym roku planujemy rozbudowę instalacji. Zostanie wybudowana płyta do 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz bioodpadów i odpadów zielonych.  

 

Optymalizacja pracy instalacji podjęta w 2016 r. przyniosła następujące rezultaty:  

 pozytywny – udało się zwiększyć ilość wyprodukowanego paliwa alternatywnego RDF, 

 negatywny – zmniejszenie ilości wysortowanych surowców wtórnych. 

Mamy zamiar w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do optymalizacji pracy 

instalacji w takim stopniu by poprawić jej efektywność. 

W odpowiedzi na zmiany, które zachodzą na rynku, w tym niezmiernie ważne 

uwarunkowania prawne w 2015 r. dokonaliśmy aktualizacji strategii rozwoju Spółki. Pełny tekst 

naszej strategii jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem  

http://inneko.pl/strategia/ 

Priorytety INNEKO na najbliższe lata to wprowadzenie nowych standardów zbierania     

i transportu odpadów komunalnych oraz wypracowanie modelu umożliwiającego obniżenie 

kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami. Decyzja ta, jest naturalnym krokiem  

w rozwoju firmy, która powstała po to, aby w kompleksowy sposób realizować zadania związane 

z gospodarką odpadami na obsługiwanym terenie. Działanie takie pozwoli na stworzenie 

kompleksowego sytemu począwszy od zbiórki odpadów poprzez ich transport, aż po 

unieszkodliwianie, w jednym z najnowocześniejszych zakładów w kraju. 

Dzięki tej zmianie, poprzez zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla mieszkańców, poprawi 

się efektywność odbioru i transportu odpadów oraz estetyka infrastruktury miejskiej związanej  

z ich zbiórką. 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania Efekt Uwagi 

 

Budowa kompostowni otwartej 
 
Spełnienie wymagań prawnych, 
zwiększenie przepustowości, które 
zapewnieni przetwarzanie rosnącej frakcji 
bioodpadów i odpadów zielonych 
wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych. 
 

 
Oddanie do 
użytku: IV kw. 
2017 r. 
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11. Dialog ze społeczeństwem 

 

 Działalność INNEKO to także prowadzenie  akcji informacyjno-edukacyjnych, promujących 

ekologiczne postawy, oraz otwartego dialogu z mieszkańcami. Edukacją ekologiczną obejmujemy 

zarówno dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak również osoby dorosłe. 

 

Realizujemy program edukacji ekologicznej poprzez liczne przedsięwzięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 usługa bezpłatnego mobilnego odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego (ZSEiE) od 

mieszkańców, 
  

 akcja „INNEKO - dobry sąsiad”, 

adresowana do mieszkańców osiedla 

Chróścik.  

W ramach tej akcji organizujemy 

coroczną zabawę mikołajkową dla dzieci. 

Oraz działania aktywizujące społeczność 

lokalną m.in. wspólne porządki  na 

terenach, które w przyszłości będą 

mogły służyć mieszakńcom. 
 

 skup surowców wtórnych pod hasłem 

„Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole”. 

Jest  to akcja skierowana do placówek 

oświatowych.  Placówki zbierają surowce 

wtórne, baterie oraz ZSEIE, za zebranie, 

których oferujemy określone  

w regulaminie ceny jednostkowe. 

Zebrane w ten sposób fundusze placówki 

przeznaczają na wyjazdy lub zakup 

materiałów edukacyjnych 
 

 organizujemy zwiedzanie zakładu  

w ramach dnia otwartego połączonego z 

obchodami Światowego Dnia Środowiska 

(5 czerwiec) pod hasłem „Drugie życie 

śmieci” . Uczestnicy spotkania dowiadują 

się co dzieje się z odpadami od ich 

wjazdu na teren RIPOK, jakim procesom 

są poddawane oraz gdzie trafiają 

wysortowane poszczególne frakcje 

odpadów 
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 współpracujemy przy organizacji oraz dofinansowujemy Regionalny Przegląd Teatrzyków 

Ekologicznych „Zielony Kapturek”.  Ma on na celu propagowanie idei ochrony środowiska 

oraz zrównoważonego rozwoju. Równie ważnym elementem podczas tych działań jest 

integracja dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, jest to 

niezwykle ważne w procesie uczenia młodych ludzi poszanowania drugiego człowieka 

niezależnie od stopnia jego niepełnosprawności. 

 współpracujemy z Urzędem Miasta w Gorzowie Wlkp. przy przygotowaniu i organizacji  

corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Zakupujemy worki, rękawice itp., które są niezbędne 

do jej przeprowadzenia. Udostępniamy także miejsce do ich rozprowadzenia, a co 

najważniejsze zebrane w czasie tej akcji odpady przyjmujemy nieodpłatnie, 

 organizujemy akcję Wymień Odpady na Kulturalne Wypady, połączoną z obchodami Dnia 

Ziemi (22kwietnia). Akcja polega na wymianie przyniesionych przez mieszkańców 

surowców na bilety na wydarzenie sportowe, kulturalne lub do lokalu gastronomicznego. 

 z racji naszego adresu jesteśmy jednym ze współorganizatorów wydarzenia jakim jest 

Święto Ulicy Teatralnej. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać 

instytucje mające swoje siedziby przy ul. Teatralnej.  

 współpracujemy przy organizacji oraz dofinansowujemy konkursy oraz turnieje mające na 

celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane z gospodarką odpadami oraz 

ochroną środowiska. 
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Akcja „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole” stała się naszym priorytetowym programem 

edukacyjnym realizowanym również w roku 2017. 
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Głównym celem programu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w udział w systemie 

gospodarki odpadami i zebranie jak największej ilości surowców wtórnych, ZSEiE oraz baterii ze 

strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, czego 

konsekwencją będzie zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Za każdy ich 

kilogram oddany do INNEKO szkoła otrzymuje fundusze, które może przeznaczyć na dowolnie 

wybrany przez siebie cel.  

 Akcja adresowana jest do wszystkich placówek oświatowych z terenu Związku Celowego Gmin 

MG-6 i powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Akcja rozpoczęła się w II półroczu roku szkolnego 

2014/2015, uczestniczyło w niej 46 placówek oświaty, w tym 24 szkół i 22 przedszkoli. 

Najbardziej aktywna szkoła uzyskała ze sprzedaży surowców kwotę 807,00 zł.  

W  I edycji akcji (rok szkolny 2014/2015) łącznie odebraliśmy 21 822,50 kg surowców. 

We wrześniu 2015 r. rozpoczęła sią II edycja akcji. Ilość placówek oświatowych biorących udział 

w zbiórce wzrosła z 46 w pierwszej edycji do 71 w bieżącej edycji. Pierwotnie akcja została 

przewidziana tylko dla placówek zlokalizowanych na terenie związków celowych gmin MG6 i 

SGO5: Gorzów Wlkp., Lubiszyn, Bogdaniec, Kłodawa, Deszczno, Santok, Zwierzyn, Dobiegniew, 

Strzelce Kraj., Drezdenko, Stare Kurowo, jednak ze względu na zainteresowanie szkół akcja 

została rozszerzona poza  wyznaczony region. 

W  II edycji akcji (rok szkolny 2015/2016) łącznie odebraliśmy 48 187,51 kg surowców. 

Obecnie trwa III edycja akcji. 
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Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem w 2016 roku była akcja Wymień Odpady  

na Kulturalne Wypady 

 

 
 

 

Akcja Wymień Odpady na Kulturalne Wypady odbyła się na gorzowskim bulwarze w sobotę  
23 kwietnia 2016 roku. Słoneczna pogoda oraz możliwość wymiany zalegąjących w domu śmieci  
(plastikowych butelek, puszek aluminiowych, makulatury) oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego  (ZSEiE) na bilety/ zaproszenia do wybranej instytucji sportu, kultury lub lokalu 
gastronomicznego przyciągnęły licznych mieszkańców, którym nie jest obojętny stan 
otaczającego środowiska naturalnego. 
Podczas pikniku oprócz wymiany surowców na bilety, mieszkańcy wzięli udział w licznych 
atrakcjach: 
 warsztatach Długie życie kapsli z gorzowskim pasjonatem Panem Andrzejem 
 interaktywnych formach teatralnych 
 zumbie dla dzieci 
 pokazach: jogi, kettlebell, sztuk walki, nowych form fitness 
 warsztatach sushi 
 pracownicy restauracji Sphinx częstowali uczestników pyszną kawą 
 poczęstunku przygotowanym przez restaurację Pasja 
 zwiedzaniu lodołamacza KUNA 
 doświadczeniach dla najmłodszych w Klubie Młodego Wynalazcy 

 

Rozdaliśmy  w sumie 2100 biletów w zamian za: 

 500 kg butelek PET i innych tworzyw sztucznych 
 2 500 kg makulatury 
 150 kg puszek aluminiowych 
 3 200 kg sprzętu RTV-AGD 
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12. Nagrody i wyróżnienia w 2016 r. 

 

Spółka po raz kolejny została doceniona  

w ogólnopolskim konkursie branżowym. 

 

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. została laureatem  

nagrody „Zielona Bateria”, w kategorii Regionalne 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK),  przyznanej za efektywną zbiórkę baterii oraz 

wyróżnienia w kategorii „Złota Bela Makulatury”, 

które wskazuje dobre praktyki w dziedzinie zbiórki tej 

frakcji surowców wtórnych . 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas 

pierwszego dnia targów Pol-Eco-System 2016. 

 

Wyróżnienia te są docenieniem naszych 

dotychczasowych działań, jak również zachętą do 

dalszej pracy w obszarze recyklingu i dbałości o środowisko naturalne. 

 

13. System Zarządzania  

 

 W ramach budowania wzajemnego zaufania w relacjach z klientami oraz spełnienia 

wymagań, jakie stawia przed nami członkostwo w Unii Europejskiej, w INNEKO Sp. z o.o.  

w Gorzowie Wlkp. wdrożono już w 2001r. System Zarządzania Jakością  

i Środowiskowego wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001, co zostało potwierdzone uzyskanym 

certyfikatem, który obowiązywał do lipca 2011 r. 

 Chcąc wciąż doskonalić efekty działalności środowiskowej w 2011 r. podjęto decyzję  

o wdrożeniu Systemu Eko-zarządzania i Audytu EMAS. Po pozytywnej weryfikacji Spółki na 

zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 

listopada 2009r. dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania  

i audytu we Wspólnocie (EMAS) Spółka została w dniu 05.09.2013 r. wpisana do rejestru EMAS 

 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania sprawuje:  

Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania systemami: Mariusz Sztuba 

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje swym zakresem odbiór, zbieranie 

 i unieszkodliwianie odpadów oraz usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska. 
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 System Zarządzania Środowiskowego działa w oparciu o podejście procesowe. Podstawą 

podejścia procesowego w INNEKO w Gorzowie Sp. z o.o. są poniższe procesy: 

 Proces 1 - Przetwarzanie odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie 

 Proces 2 - Składowanie odpadów 

 Proces 3 – Biologiczna stabilizacja / kompostowanie   

 Proces 4 - Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 

 Proces 5 - Przyjmowanie i przekazywanie ZSEiE 

 Proces 6 - Transport odpadów 

 Proces 7 - Produkcja paliwa alternatywnego RDF 

Komunikacja 

 W INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. opracowano i wdrożono procedurę komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej (procedura QŚP-7.2.3/1 Komunikacja). Jest ona utrzymywana na 

wszystkich szczeblach organizacji. Procedura ta ustanawia proces informowania wewnętrznych i 

zewnętrznych stron o Systemie Zarządzania, efektach działalności środowiskowej oraz 

zarządzania jakością. 

 Komunikacja zewnętrzna dotyczy otrzymywania, dokumentowania i udzielania 

odpowiedzi zewnętrznym stronom zainteresowany. Do zewnętrznych stron zainteresowanych 

zalicza się: 

 klientów (nawiązanie współpracy, reklamacje), 

 społeczeństwo (zgłoszenia środowiskowe zewnętrzne, aspekty środowiskowe), 

 władze publiczne. 

 

 Jedną z form komunikacji zewnętrznej jest także dialog ze społeczeństwem.  Odbywa się 

on za pomocą organizowanych dla mieszkańców akcji ekologicznych, programów edukacyjnych, 

konferencji i strony internetowej zakładu. 

 

 Wewnętrzne komunikowanie dotyczy przekazywania informacji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: 

 

 polityki środowiskowej, 

 celów, zadań i programów środowiskowych, 

 dokumentacji (księga, procedury, instrukcje, formularze), 

 wymagań prawnych (ustaw, rozporządzeń, decyzji administracyjnych i pokontrolnych), 

 znaczących aspektów środowiskowych, 

 znaczących zagrożeń na stanowiskach pracy, 

 wyników auditów, 

 niezgodności i działań korygujących, 

 zagrożeń i działań zapobiegawczych, 

 reagowania na wypadek awarii. 
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Szkolenia 

 

 Zapewniamy, że pracownicy wykonujący pracę mającą wpływ na jakość usług  

i ochronę środowiska posiadają niezbędne kompetencje. 

 

Do każdego stanowiska pracy określono kryteria: 

 wykształcenie, 

 kwalifikacje specjalne, 

 doświadczenie zawodowe, 

 wymagana sprawność fizyczna, 

 dodatkowe informacje o charakterze pracy (wymagana sprawność psychiczna  

i psychomotoryczna), 

 wymagania etyczno-zawodowe, 

 osobowość i charakter wymagany na stanowisku pracy, 

 kompetencje, 

 uprawnienia. 

 

 Każda osoba wykonująca dla organizacji lub w jej imieniu zadania, które mogą mieć 

znaczący wpływ na środowisko zidentyfikowane przez organizację, jest kompetentna dzięki 

odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu. Każdy z pracowników jest 

zaangażowany w działania, które mają na celu doskonalenie efektów ekologicznych.  

 Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności otrzymuje każdy 

pracownik w momencie podjęcia pracy. Zakres obowiązków, odpowiedzialności  

i uprawnień dołącza się do akt osobowych pracownika. Wymagania są przeglądane, 

aktualizowane, a zapisy utrzymywane (Procedura QŚP-6.2.2/1 Szkolenia) 

 

14. Zgodność z wymaganiami prawnymi  

 

 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. działa w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane z dnia 

DW.II.781-28.09 z dnia 31.12.2009r. z późniejszymi zmianami: 

Data zmiany Nr decyzji 

08.04.2010r. DW.II.781-32/10 

02.03.2011r. DW.II.7222.37.2011 

25.03.2011r. DW.II7222.37.2011 

16.06.2011r. DW.II.7222.37.2011 

13.03.2012r. DW.II.7222.32.2012 

23.10.2012r. DW.II.7222.32.2012 

28.12.2012r. DW.II.7222.91.2012 

24.09.2013r. DW.II7222.57.2013 

25.02.2014r. DW.II.7222.2.2014 

25.04.2014r. DW.II.7222.25.2014 
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18.09.2014r. DW.II.7222.74.2014 

10.11.2015r. DW.II.7222.35.2015 

11.03.2016r. DW.II.7222.35.2016 

16.05.2016r. DW.7222.44.2016 

19.10.2016r. DŚ.II.7222.8.2016 

 

Zakład spełnia wszelkie wymagania prawne w zakresie realizowanych procesów uwzględniając 

oddziaływanie na środowisko. Przestrzegane są ilości odpadów wytwarzanych i przyjmowanych, 

których limity określone są w pozwoleniu zintegrowanym, wnoszone są opłaty za korzystanie ze 

środowiska, a także prowadzona jest sprawozdawczość środowiskowa. Dodatkowe regulacje 

prawne określa pozwolenie wodnoprawne z dnia 04.12.2014 r. DW.II.7322.81.2014 na mocy 

którego wprowadzane są ścieki przemysłowe do kanalizacji będącej we władaniu PWiK Sp. z o.o.  

w Gorzowie Wlkp. Pozwolenie obowiązuje do 03.12.2018 r. Opis postępowania przy 

identyfikowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi określa procedura QSP-8.2.0/2 Ocena 

zgodności. 

 

15. Aspekty środowiskowe oraz gotowość na wypadek awarii i reagowanie na nie. 

 

 W INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wdrożono procedurę "Awarie" (QSP -8.3.0/2). 

Celem tej procedury jest zapewnienie, że potencjalne sytuacje awaryjne i związane z nimi 

zagrożenia, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko zostaną rozpoznane, oraz że  

w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych zostaną powzięte odpowiednie działania mające na 

celu zmniejszenie bądź wyeliminowanie związanego z nimi negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Głównymi źródłami umożliwiającymi sprawną identyfikację sytuacji awaryjnych są 

aktualizowane aspekty środowiskowe, monitorowanie procesów oraz wyniki pomiarów. 

W Systemie Zarządzania, który funkcjonuje w INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

ustanowiono, wdrożono i utrzymuje się procedurę Identyfikacji Aspektów Środowiskowych. 

Zadaniem procedury jest przedstawienie zasad identyfikacji, aktualizacji i dokumentowania 

aspektów środowiskowych bezpośrednich oraz pośrednich występujących w organizacji oraz 

wyłaniania znaczących aspektów środowiskowych. Procedura QSP-7.2.1/1 "Identyfikacja 

aspektów środowiskowych" zapewnia, że znaczące aspekty środowiskowe są uwzględniane przy 

utrzymywaniu systemu zarządzania środowiskowego. 

 Zgodnie z przyjętymi kryteriami za bezpośrednie znaczące aspekty środowiskowe  

w INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. uznano: 

 wycieki olejów i płynów eksploatacyjnych, wycieki z akumulatorów, 

 zapłon pojazdów, 

 samozapłon odpadów, 

 wycieki ze zbiornika wód odciekowych, 

 niekontrolowane reakcje odpadów niebezpiecznych, 

 wyciek z rozszczelnionych pojemników z odpadami niebezpiecznymi, 

 emisja gazu składowiskowego, 

 samozapłon paliwa alternatywnego RDF, 
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 wytwarzanie odpadów i ich składowanie, 

 emisja pyłów spowodowana rozszczelnieniem palet z azbestem, 

 rozszczelnienie zbiornika kontenerowej stacji paliw, 

 wyciek substancji niebezpiecznych znajdujących się w zmieszanych odpadach komunalnych, 

 wytwarzane odpady niebezpieczne w postaci zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. 

 wytwarzane odpady niebezpieczne w warsztacie (filtry olejowe, zużyty olej, czyściwo, części 

zamienne). 

 

Oprócz aspektów oddziaływujących negatywnie na środowisko zdefiniowano także aspekty 

pozytywne: 

 odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych, 

 produkcja paliwa alternatywnego RDF. 

 

 

W zakładzie zdefiniowano także znaczące aspekty pośrednie, czyli takie aspekty, które wynikają  

z relacji ze stronami trzecimi, na które możemy wpływać do pewnego stopnia. 

 I są to: 

 wycieki olejów i płynów eksploatacyjnych, wycieki z akumulatorów, 

 zapłon pojazdów. 

 

16. Monitoring składowiska 

 

Monitoring składowiska odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Określa ono zakres parametrów 

wskaźnikowych i częstotliwość badań wód powierzchniowych, podziemnych, odciekowych oraz 

gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska. Zakład w sposób 

ciągły monitoruje wskaźniki określone w ww. rozporządzeniu. Są to: 

 wielkości opadu atmosferycznego; 

 poziom wód podziemnych w piezometrach; 

 osiadanie powierzchni składowiska odpadów; 

 skład wód podziemnych, odciekowych i gazu składowiskowego; 

 emisja gazu składowiskowego; 

 struktura i skład masy składowiska odpadów; 

 

Wszystkie parametry podane w rozporządzeniu podlegają ciągłej kontroli i są systematycznie 

badane. W żadnym z ww. parametrów nie stwierdzono dopuszczalnych przekroczeń  

i oddziaływania składowiska na środowisko. Wyniki badań monitoringowych są dostępne na 

życzenie po uprzednim kontakcie z Pełnomocnikiem Zarządu ds. zarządzania systemami. 
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17. Cele i zadania środowiskowe  

 

 W polityce jakości i środowiska Zakładu zostały zawarte cele strategiczne. Na ich 

podstawie i w oparciu o znaczące aspekty środowiskowe zostały ustanowione operacyjne cele 

środowiskowe na rok 2017, które przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane liczbowe przedstawiające realizację celów środowiskowych założonych na rok 2016 

przedstawiono w następnym rozdziale niniejszej deklaracji.  

 

  

Cel Zadanie 
Środki 

finansowe 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik efektów działalności 

środowiskowej 

Ograniczenie 
ilości odpadów 

balastowych 
deponowanych 
na składowisku 

Produkcja wysokiej 
jakości paliwa 

alternatywnego 

Bez 
kosztowo 

31.12.2017 

𝑊 = (
𝑅𝐷𝐹17
𝐴17

−
𝑅𝐷𝐹16
𝐴16

) ∗ 100% 

 

gdzie: 
RDF16,15 - ilość wyprodukowanego paliwa w 
danym roku kalendarzowym 
A13,14 - ilość zmieszanych odpadów 
komunalnych w danym roku 
kalendarzowym 
 

Wartość 
oczekiwana 

0,1 % 

Zwiększenie 
stopnia odzysku 

surowców 
wtórnych z 
odpadów 

komunalnych 

Wysortowanie 
większej ilości 

surowców wtórnych 
przez optymalizację 
pracy separatorów 

optycznych 
Bez 

kosztowo 
31.12.2017 

𝑊 = (
𝑆17
𝐴17

−
𝑆16
𝐴16

) ∗ 100% 

gdzie: 
S16,15 - ilość odzyskanych surowców 
wtórnych w danym roku kalendarzowym 
A16,15 - ilość  zmieszanych odpadów 
komunalnych w danym roku 
kalendarzowym 
 

Wartość 
oczekiwana 

0,5  % 

Zwiększenie 
świadomości 
ekologicznej 

wśród dzieci w 
wieku 4-6 lat 

W roku szkolnym 2014/2015 spotkania z Panem Bateryjką zostały zawieszone z uwagi na zmiany 
w systemie zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.  
Trwające zawirowania związane z wyborem systemu segregacji sprawiły, ze z jednej strony 
zdecydowaliśmy o zawieszeniu zajęć „Długie życie Pana Bateryjki” z drugiej zaś strony aby 
zrekompensować placówkom oświatowym brak tych spotkań, zdecydowaliśmy o zmianie 
dotychczasowego konkursu zbiórki baterii, który odbywał się pod hasłem „Zielona Szkoła – 
Zielone Przedszkole” na akcję skupu surowców, ZSEiE oraz baterii. Tym samym ustanowiliśmy 
sobie poniższy cel środowiskowy, który został wpisany w nasz harmonogram działań 
środowiskowych 
 

Systematyczne 
podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

wśród 
społeczności 

lokalnej 

Akcja promująca 
zbiórkę surowców 
wtórnych wśród 

dzieci i młodzieży na 
rok szkolny 
2015/2016 

10 000 30.06.2017 

𝑾 = (
𝑺𝟏𝟕
𝑨𝟏𝟕

−
𝑺𝟏𝟔
𝑨𝟏𝟔

) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

gdzie: 
S16,15 - ilość zebranych surowców wtórnych 
w danym roku szkolnym 
A16, 15 - ilość  placówek oświatowych 
biorących udział w akcji. 
 

Wartość 
oczekiwana w roku 

szkolnym 
2016/2017 

Zebranie 40 Mg 
surowców 
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18. Wskaźniki efektywności środowiskowej 

 

 Kładziemy duży nacisk na poprawę wskaźników dotyczących efektów naszej działalności 

środowiskowej. Koncentrujemy się na odzysku surowców wtórnych  

z odpadów komunalnych i dążymy do ograniczenia ilości odpadów unieszkodliwianych przez 

składowanie. Poprzez wprowadzanie najnowszych dostępnych technologii i dzięki 

zaangażowaniu wszystkich pracowników systematycznie zwiększamy naszą efektywność 

środowiskową.  
 

 

I. Ograniczenie ilości odpadów balastowych deponowanych na składowisku poprzez produkcję 

paliwa alternatywnego RDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenie na rok 2016: Wyprodukowanie paliwa alternatywnego o 0,1 % więcej niż w roku 

ubiegłym, tym samym ograniczając ilość odpadów balastowych deponowanych na składowisku. 

Wyprodukowano ok 49 % większą ilość paliwa RDF niż w roku poprzednim. 

Osiągnięty wynik: 8,6 % :  

 

II. Zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych 

 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Ilość zmieszanych odpadów 
komunalnych [Mg] 

4581,92 48485,32 53280,52 58148,94 58207,57 

Ilość wysortowanych 
surowców  wtórnych [Mg] 

5461,91 6234,07 
2930,441) 

3905,05 2739,152) 
1762,07 

Wskaźnik efektywności  
środowiskowej W*)  

2,80% 0,82% -4,05% 1,22% -2,01% 

 
1)  W 2015 r. w wyniku modernizacji instalacji, a także zmian prawnych zaprzestano prowadzenia recyklingu organicznego opakowań  

z papieru i tektury. Papier, który do tej pory był odzyskiwany i kierowany do recyklingu organicznego po optymalizacji technologii 

został w znacznej mierze odzyskiwany i przekazywany jednostkom zewnętrznym do dalszego recyklingu, pozostałość kierowana 

jest do produkcji paliwa alternatywnego RDF jak i częściowo do kompostowania. Dlatego też aby wskaźniki efektywności W 

mogłyby być w dalszym ciągu mierzalne i porównywalne rok 2014 został rozłożony na dwie składowe 2930,44 Mg – surowiec 

przeznaczony do recyklingu organicznego i 1762,07 Mg surowce odzyskane i przekazane do dalszego recyklingu (razem 4692,51). 

Od tej pory wskaźnik efektywności środowiskowej W obliczany będzie w oparciu o wysortowane surowce wtórne, które 

przekazujemy do dalszego recyklingu.   
2) W 2016 r. nie udało się osiągnąć zakładanego wskaźnika odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Wpływ na to miała 

sytuacja na rynku surowców wtórnych. Firmy zajmujące się recyklingiem nie były zainteresowane tworzywami sztucznymi w 

postaci folii LDPE, HDPE, dlatego też podjęto decyzję o przekierowaniu strumienia tych tworzyw na linię produkcji paliw 

alternatywnych. 

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Ilość zmieszanych odpadów  

komunalnych [Mg] 
45381,92 48485,32 53280,52 58148,94 58207,57 

Ilość wyprodukowanego paliwa  

alternatywnego RDF [Mg] 
5 739,94 6 295,44 5949,00 10346,67 15386,14 

Wskaźnik efektywności 

 środowiskowej W*) 12,49 % 0, 34 % -0,02 % 6,6 % 8,6 % 
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Założenie na rok 2015: wysortowanie większej ilości surowców wtórnych poprzez optymalizacje 

pracy separatorów optycznych. Wartość oczekiwana 0,5 % 

 

Osiągnięty wynik: -2,0 % -  cel nie został zrealizowany. 

 

 

III. Podnoszenie świadomości ekologicznej 

  2014/2015 2015/2016 

Ilość odebranych surowców w ramach akcji 
"Zielona szkoła, zielone przedszkole" [Mg] 

21,822 48,187 

Ilość placówek biorących udział w akcji 46 71 

Wskaźnik efektywności W*)   20,43% 

 

Założenie na rok 2016: zebranie 30 [Mg] surowców 

 

Osiągnięty wynik: 20,43 % -  zebrano o 26,365 [Mg] więcej surowców niż w roku 2015. 

 

Wnioski: Optymalizacja pracy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przyczyniła się 

do znaczącego wzrostu ilości wyprodukowanego paliwa alternatywnego jednocześnie wpłynęła 

na zmniejszenie wysortowywanych surowców wtórnych. W 2016 r wyprodukowano o 5039,47 

Mg więcej paliwa alternatywnego niż w roku 2015, jednocześnie w tym okresie wysortowano o 

1165,9 Mg mniej surowców wtórnych. W 2017 roku będą podejmowane działania zmierzające 

do optymalizacji instalacji w kierunku poprawy otrzymanych wskaźników. 
 

 

*) Wskaźniki W na rok 2016 zostały obliczone w oparciu o algorytmy zawarte w rozdziale 16 str.24 deklaracji środowiskowej na rok   

2016 wydanie IV 
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 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chróściku 
 

Liczba B: całkowita ilość odpadów dostarczona do zakładu w ciągu roku wyrażona w Mg 

 

           2013: 95881,61    2014: 118 569,95     2015 : 109 317,55      2016: 134 739,70 

      

Wskaźnik 
A: Roczny wpływ w obszarze R=A/B 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Efektywność energetyczna 

Zużycie energii 
elektrycznej [MWh] 

1309,391 890,855 1643,22 1919,03 0,0136 0,0075 0,015 0,014 

Efektywne wykorzystanie materiałów 

Zużycie paliwa* [Mg] 169,40 169,76 188,01 218,78 0,00177 0,00143 0,00172 0,00162 

Zużycie papieru do 
drukarek [ryza] 

75 48 90 76 0,0007 0,0004 0,0008 0,0006 

Woda1) 

Zużycie wody [m3] 1777 1056 1714 1950 0,0185 0,0089 0,0156 0,0145 

Ścieki 1) 

Ilość ścieków [m3] 11753 5285 4237  13 2252) 0,1225 0,0445 0,0387  0,0981 

Bioróżnorodność - całkowita powierzchnia terenu 86400 m2 

W tym ilość powierzchni 
utwardzonej [m2]  

14623 14623 14623 14623 0,1525 0,1233 0,1338 0,1085 

 
 

1)  Zgodnie z decyzją znak: DW.II.7322.81.2014 z dnia 04.12.2014r. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji maksymalna roczna ilość 

ścieków przemysłowych, którą można wprowadzić do kanalizacji to 17 000 m3/rok 
2)  W okresie od czerwca do sierpnia odnotowano zawyżone odczyty przepływomierza, których przyczyną była awaria. Awarię zgłoszono 

do PWiK Sp. z o.o., a także wymieniono przepływomierz na nowy. Na podstawie danych historycznych oszacowaliśmy że 

prawdopodobna ilość wytworzonych ścieków w roku 2016 wynosi 5100 m3. 

* Zużycie paliwa podane na podstawie raportów KOBIZE 
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Liczba B: całkowita ilość odpadów dostarczona do zakładu w ciągu roku wyrażona w Mg 

            

2013: 95881,61    2014: 118 569,95     2015: 109 317,55     2016: 134 739,70 

Odpady 

Wskaźnik 
A: Roczny wpływ w obszarze R=A/B 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Odpady inne 
niż 
niebezpieczne 
[Mg] 

69 324,89 74 285,08 84240,23 105 591,60 0,72 0,62 0,77  0,78 

Odpady 
niebezpieczne 
[Mg] 

1,65 1,58 2,41 2,95 0,000017 0,000013 0,000022 0,000022 

Emisje* 

SO2 [kg] 9,3 9,3 9,3 9,3 0,000097 0,000078 0,000085 0,000069 

NO2 [kg] 8,4 8,4 8,4 8,4 0,000088 0,000071 0,000077 0,000062  

CO [kg] 8,4 8,4 8,4 8,4 0,000088 0,000071 0,000077 0,000062 

Pył [kg] 1828 1828 1853,8 1828 0,019065 0,015417 0,016958 0,013567  

 

*wartości określające wielkości emisji podane na podstawie sprawozdania KOBIZE 

      

 Przedstawione powyżej wartości wskaźników emisji SO2, NO2, CO i pyłu są rzeczywistą 

emisją, jaka powstaje podczas nominalnej pracy instalacji.  Posiadane pozwolenie zintegrowane 

nie narzuca nam żadnych wartości granicznych. Parametry te nie podlegają także bieżącemu 

monitoringowi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r Dz.U nr 

130 poz.881 pozwolenia nie wymaga wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z innych 

rodzajów instalacji niż określone w załączniku do rozporządzenia, nieobjętych standardami 

emisyjnymi, dlatego też organizacja nie uwzględnia wskaźników emisyjnych z uwagi na to, iż nie 

stanowią one znaczących bezpośrednich aspektów środowiskowych, a wyniki obliczeń nie 

wykazały przekroczenia 10 % wartości odniesienia dla żadnego z analizowanych zanieczyszczeń. 

 

Na dzień dzisiejszy dla instalacji mechaniczno-biologicznego  

przetwarzania odpadów nie istnieją dokumenty referencyjne (BAT) 

 

 Z roku na rok, zarówno w siedzibie Spółki jak i w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Chróściku udaje się nam stopniowo poprawiać wskaźniki 

efektywności energetycznej i wykorzystania materiałów. Jest to możliwe dzięki  

zaangażowaniu wszystkich pracowników w racjonalne korzystanie z zasobów środowiska,  a 

także wprowadzeniu zintegrowanego systemu informatycznego, który ogranicza do minimum 

potrzebę wydruku dokumentów. 
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Siedziba Spółki 

 

Liczba B: Liczba osób zatrudniona w siedzibie spółki 

2013: 20    2014: 20    2015: 21    2016: 32,8 

INNEKO Sp. z o.o. - Siedziba Spółki 

 

Wskaźnik 
A: Roczny wpływ w obszarze R=A/B 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Efektywność energetyczna 

Zużycie energii 
elektrycznej 
[MWh] 

53,12 48,00 55,67 47,70 2,656 2,4 2,65 1,45 

Efektywne wykorzystanie materiałów 

Zużycie papieru do 
drukarek [ryza] 

425 257 258 221 21,25 12,85 12,28 6,74 

Woda* 

Zużycie wody [m3] 314 296 414 411 15,7 14,8 19,71 12,53 

Ścieki *) 

Ilość 
odprowadzonych 
ścieków [m3] 

314 296 414 411 15,7 14,8 19,71 12,53 

Bioróżnorodność - całkowita powierzchnia terenu 3821 m2 

Ilość powierzchni 
utwardzonej [m2] 

647 647 647 647 29,4 32,35 30,8 19,73 

 
*) W obszarze działania siedziby Spółki nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Ilości zużytej wody  i odprowadzanych ścieków 

nie są limitowane.  
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Ilości odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia procesów technologicznych [Mg] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Rodzaj odpadu 2012 r. 2013 r. 2014 r. Limit 

określony w 

zezwoleniach 

[Mg]8 Odpady inne niż niebezpieczne                                                 
RAZEM: 

59 387,27 69 258,11 74 271,08 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1565,68 2801,5 681,99 4000 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania  

0,00 0,01 0,01 3 

16 01 03 Zużyte opony 15,61 15,56 39,28 40 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 7,60 7,72 5,33 20 

19 05 03 
Kompost nie odpowiadający 
wymaganiom (nie nadający się do 
wykorzystania) 

5197,77 7507,28 9423,74 18000 

19 05 01 
Nie przekompostowane frakcje 
odpadów komunalnych i 
podobnych 

2310,12 3336,57 4188,33 12000 

19 05 99 Inne nie wymienione odpady 4042,71 5838,99 7329,58 9000 

19 12 01 Papier i tektura 2450,62 1296,78 2877,15 5000 

19 12 02 Metale żelazne 419,64 510,87 351,65 700 

19 12 03 Metale nieżelazne 32,98 33,31 25,31 500 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 452,46 562,79 407,6 1000 

19 12 05 Szkło 453,82 337,21 223,78 500 

19 12 07 
Drewno inne niż wymienione w 
19 12 06* 

49,42 57,06 58,61 300 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 5198,16 6104,09 6737,57 7000 

19 12 10 
Odpady palne  (paliwo 
alternatywne) 

5 739,94 6295,44 5 949,00 20000 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

12706,94 16644,53 15451,35 

 

 

Łącznie  

43 000 19 12 12 
ex 

Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 
(ex = frakcja 20-80mm do 
kompostowania) 

18730,22 17893,42 20513,00 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

13,58 14,98 7,8 
20 

 



 

   34 
 

 

Odpady niebezpieczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Limity zostały określone w Decyzji znak: DW.II.7222.57.2013 z dnia 24.09.2013r. (aktualizacja Pozwolenia Zintegrowanego dnia 

31.12.2009 r. znak DW.II.781-28/09 w zakresie wytwarzanych odpadów)  - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do 

odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę 

oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o 

całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. 

W roku 2015 w wyniku zmian prawnych koniecznym było zaktualizowanie pozwolenia 

zintegrowanego DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2019r. W dniu 10 listopada 2015 Spółka uzyskała 

zmienione pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego – 

DW.II.7222.35.2015. 

W związku ze zmianami w obszarze obowiązujących limitów w zakresie wytwarzanych odpadów 

dane za rok 2015 prezentujemy w osobnym zestawieniu.  

  

Kod Rodzaj odpadu 2012 r. 2013 r. 2014 R. Limit 

określony 

w 

zezwoleni

ach [Mg]8 

Odpady inne niebezpieczne  
RAZEM: 

1,674 1,610 1,580 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie 
zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,500 0,7 0,7 2,00 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

1,000 0,8 0,8 2,00 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach 

0,080 0,01 0,01 1,00 

16 01 07* Filtry olejowe 0,060 0,07 0,07 1,00 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy (1) inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 

0,034 0,03 0,00 0,100 
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Odpady powstałe w procesie sortowania odpadów komunalnych metodą R12 

w mechanicznej części MBP 
 

Kod Rodzaj odpadu 

2015 r. 2016 r. Limit 
określony w 

zezwoleniach 
[Mg]8 Ilość Mg Ilość Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 312,43 270,00 900 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 013,32 757,54 1 200 

15 01 04 Opakowania z metali 595,97 636,38 800 

15 01 07 Opakowania ze szkła 64,84 44,85 700 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania  

0,8 0,85 3 

16 01 03 Zużyte opony 56 46,60 70 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 5,89 4,66 20 

19 05 01 
Nieprzekompostowane frakcje 
odpadów komunalnych 

3148,96  5848,04 6 800  

19 05 03 
Kompost nie odpowiadający 
wymaganiom 

7085,15  14 490,02 15 375  

19 12 01 Papier i tektura 1 414,77 960,48 3 000 

19 12 03 Metale nieżelazne 7,5   500 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 421,5   1 200 

Ex 19 12 12 
Frakcja energetyczna z frakcji powyżej 
80 mm 

6 337,07 8 349,27 10 000 

Ex 19 12 12 
Frakcja poniżej 80 mm przeznaczona 
do biologicznej stabilizacji 

31 320 31 455,89 31 500 

19 12 12 
Inne odpady z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 
11 

16585,86 16 310,46 20 000 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

12,83 18,64 20 

 

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 

Kod Rodzaj odpadu 
2015 r. 2016 r. Limit określony 

w zezwoleniach 
[Mg]8 Ilość Mg Ilość Mg 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 10346,671)   15 386,14 30 000 

odpady powstał w procesie unieszkodliwiania metodą D8 frakcji 0-80 mm powstałej po 
mechanicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów 

ulegających biodegradacji 

19 05 99 
Inne nie wymienione odpady 
(stabilizat) 

5510,67 11 011,76 21 500 



 

   36 
 

 

1)
 W Deklaracji środowiskowej wydanie IV, zwalidowanej przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, wykazano wartość  

9 946,46 Mg. Różnica wynika z aktualizacji rocznych bilansów masowych, min na podstawie wpływających KPO i została  

ostatecznie ustalona w składanych sprawozdaniach. 

Odpady niebezpieczne 

Kod Rodzaj odpadu 
2015 r. 2016 r. 

Limit 
określony w 

zezwoleniach 
[Mg]8 Ilość Mg Ilość Mg 

13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

0,3  0,92 2,5 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,32  1,58 2,5 

13 02 06* 
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

0,1  0,12 1,5 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie ujęte w innych grupach 

0,07  0,11 1,5 

16 01 07* Filtry olejowe 0,1  0,16 1 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12 

0,04  0,06 Brak limitów 

 

* Limity zostały określone w Decyzji znak: DŚ.II.722.8.2016 z dnia 19.10.2016r., będącą kolejną aktualizacją pozwolenia 

zintegrowanego DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. Określone limity są spójne z decyzją DW.II.7222.35.2015. z dn 10.11.2015r. 

 

Mając na uwadze ciągłe dążenie do uzyskania jak najlepszego efektu ekologicznego od 

wielu lat korzystamy  z odnawialnych źródeł energii. W zakładzie w Chróściku zainstalowane są 

kolektory słoneczne i pompa ciepła. Pozyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest do 

podgrzewania wody na cele socjalne. Trudno nam jednoznacznie określić ilość energii 

zaoszczędzonej w ten sposób. Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wynosi 

27.83 m2.  
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 W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez klimatyzacji. Jest ona 

powszechnie stosowana w naszym codziennym życiu, bywa niezbędnym elementem wielu 

urządzeń technologicznych. Klimatyzatory znajdują zastosowanie także i w naszym zakładzie. 

Wykorzystywane są do poprawy warunków pracy, mają zastosowanie  

w pojazdach, a także są elementem urządzeń technologicznych. Biorąc pod uwagę zagrożenia 

dla środowiska płynące ze stosowania klimatyzatorów dokonaliśmy ich inwentaryzacji i oraz 

zidentyfikowaliśmy aspekty środowiskowe, jakie towarzyszą podczas użytkowania 

klimatyzatorów. W roku 2016 w eksploatowanych przez nas klimatyzatorach został uzupełniony 

czynnik chłodniczy w masie 0,2 kg.  

 

19. Podsumowanie 

 

 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oferuje usługi w sektorze gospodarki odpadami już 

od 25 lat. Wizytówką firmy jest rzetelność wykonywanych usług, innowacyjność podejmowanych 

działań oraz profesjonalizm w ich realizacji. 

 Pewni naszej strategii i stabilności firmy realizujemy szereg inicjatyw prowadzących do 

regularnego rozszerzania zakresu świadczonych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby być 

firmą odpowiedzialną społecznie, dla której troska o środowisko jest celem nadrzędnym. 

Kładziemy duży nacisk na działania proekologiczne. Dążymy do tego, aby oddziaływać w jak 

najmniejszym stopniu na środowisko naturalne. Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani  

w działania mające na celu doskonalenie efektów ekologicznych. 
  

 W przypadku pytań, wątpliwości, sugestii czy też ewentualnych skarg środowiskowych 

prosimy o kontakt. 
 

 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Mariusz Sztuba 
Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania systemami 
m.sztuba@inneko.pl 
 

  601 363 180 
 

INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.inneko.pl            95 722 53 85
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