
Wmurowanie kamienia pod Zakład Zagospodarowania 
Odpadów 
Dnia 27 lipca 2012 odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. Jest to pierwsza tego 
typu i jedna z większych inwestycji w regionie. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy 
Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. 
z o.o. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 95 406 593 PLN, a kwota dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej 39 733 685 PLN. 

 
 
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia ma zostać wdrożona technologia beztlenowej stabilizacji 
odpadów komunalnych przygotowanych w procesach mechanicznej segregacji i rozdrabniania. 
Jednocześnie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów mają również być: przygotowywane 
paliwo alternatywne, demontowane odpady wielkogabarytowe oraz składowane odpady balastowe. W 
tym celu zostaną wybudowane między innymi: 
- hala technologiczna segregacji i przygotowania paliwa alternatywnego, 
- hala technologiczna suchej fermentacji wraz z instalacją odwadniania osadów, 
- komora fermentacyjna, 
- kompostownia odpadów zielonych, 
- instalacja kruszenia odpadów budowlanych, 
- instalacje demontażu odpadów wielkogabarytowych, 
- kwatery składowania balastu, 
Ponieważ nowy Zakład Zagospodarowania Odpadów umożliwi wytworzenie energii z odpadów 
oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości dzikich wysypisk śmieci stanie się istotną inwestycją na 
rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców regionu. 
Projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” jest 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko Oś priorytetowa II. 
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Wmurują kamień węgielny 
BIAŁA PODLASKA  Uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego  pod budowę nowo- 
czesnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Białej Podlaskiej odbędzie 
się 27 lipca. Jest to pierwsza tego typu  
I jedyna z większych inwestycji w regionie. 
Przedsięwzięcie realizowane jest  przy 
Współpracy Gminy Miejskiej Biała  
Podlaska oraz spółki Bialskie Wodo- 
ciągi  i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 
95,5 mln zł, a kwota dofinansowania 
Ze środków Unii Europejskiej to prawie  
40 mln zł. 
Uroczystości rozpoczną się w samo 
Południe w siedzibie WOD-KAN przy  
ul. Narutowicza. Godzinę później na Między- 
gminnym Składowisku Odpadów przy  
ul. Ekologicznej odbędzie się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego 
oraz konferencja pasowa, a potem 
na terenach WOD-KAN- podsumowanie 
spotkania. 
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