
Składowisko zajmuje powierzchnię 
11,5 ha. Wyposażone jest 
w naturalne i syntetyczne 
uszczelnienie, drenaż odcieków, 
system odgazowania oraz 
bioelektrownię. Z pozyskiwanego 
gazu środowiskowego 
produkowana jest energia 
elektryczna. 

Instalacja MBP składa się 
z sortowni i kompostowni. 
Trafiają do niej odpady od ponad 
180 000 mieszkańców zachodniej 
Małopolski oraz Ślaska. W skład 
instalacji wchodzi hala z linią 
sortowniczą, 16 sterowanych 

komputerowo bioreaktorów, 
biofiltr o objętości ponad 
1000 m3 oraz plac dojrzewania. 
Urządzenia separujące pozwalają 
na wydzielenie frakcji surowcowych 
oraz produkcję paliwa 
alternatywnego RDF. 

Frakcja organiczna poddawana jest 
procesowi biologicznej obróbki 
poprzez stabilizację w reaktorach 
oraz dojrzewanie na placu. 
Dzięki zastosowanej technologii 
ograniczona jest aktywność 
biologiczna oraz masa i objętość 
odpadów, dzięki czemu są 
deponowane na składowisku bez 
wpływu na środowisko. 

W 2018 roku ZGOK rozpoczął 
produkcję „kompostu z Balina” oraz 
„ekompostu z Balina” wytwarzanych 
z selektywnie zebranych odpadów 
biodegradowalnych, posiadających 
odpowiednio status środka 
organicznego wspomagającego 

właściwości gleby oraz nawozu 
organicznego.

ZGOK współpracuje z samorządami 
oraz organizacjami lokalnymi 
w ramach edukacji ekologicznej. 
Na terenie zakładu do dyspozycji 
szkół udostępniona jest Ścieżka 
Edukacji Ekologicznej ENERIS, 
na której odbywają się lekcje 
ochrony środowiska. 

Instalacje ZGOK mają status 
instalacji komunalnych, działają 
na podstawie Pozwolenia 
Zintegrowanego i są wpisane 
do WPGO. 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK)

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (gmina Chrzanów) 
funkcjonuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalacja 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
z możliwością sortowania selektywnie zebranych i produkcji paliwa alternatywnego, a także 
instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. 

 y sortowanie 
i kompostowanie odpadów,

 y produkcja paliwa 

alternatywnego (RDF),
 y odzysk surowców,

 y składowanie odpadów.
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Grupa ENERIS

www.eneris.pl
* dane za 2020  r.

Czysta ziemia, woda i powietrze 
Wiodąca polska fi rma oferującą 
kompleksowe usługi i infrastrukturę 
dla samorządów i biznesu w celu 
maksymalnego odzysku surowcowego 
i energetycznego odpadów.

ponad 1000 
pracowników zatrudniamy 
w 20 lokalizacjach*

ponad 50 
gmin, z którymi 
współpracujemy*

ponad 800 000 
mieszkańców korzysta 
z naszych usług*
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Usługi komunalne:
zbiórka odpadów, 
usługi oczyszczania miasta

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 
ul. Głogowa 75, Balin, 32-500 Chrzanów

tel. +48 32 627 90 70 
e-mail: zgok@eneris.pl


