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EKOSPALARNIA KRAKÓW 
 

10 grudnia 2019 r 
 
 
 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź 
na potrzeby ekologiczne Krakowa.  Zakład może przetworzyć w ciągu roku 220 tys. ton odpadów komunalnych. 
Krakowska Ekospalarnia, której właścicielem i operatorem jest KHK S.A., otrzymała jako pierwszy w Polsce 
zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów tzw. Zielone Certyfikaty – świadectwa 
pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. 
Na terenie Ekospalarii prowadzone są działania edukacyjne w ramach uruchomionej 1.10.2016 r. ścieżki 
edukacyjnej, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przybliżenie 
odwiedzjącym wiedzy na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów. 
Ścieżka edukacyjna jest integralną częścią Ekospalarni. Wiedzie przez cały Zakład, pokazując kluczowe 
elementy systemu tj. przywóz i rozładunek odpadów do bunkra, proces termicznego przekształcenia odpadów 
komunalnych, proces oczyszczania spalin, proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz proces 
zagospodarowania pozostałości po spalaniu. 
 

Program wyjazdu 10 grudnia 2019 r.  

 7:30 – wyjazd spod siedziby ŚlOIIB w Katowice 

 9:30–12:00 zwiedzanie Spalarni Odpadów wraz ze spotkaniem z kadrą inżynierską  
związaną z utrzymaniem obiektu i urządzeń – czas ok. 2,5 h. 

 12:00 przejazd w okolice Rynku Kraków – obiad 

 14:00-16:00 – zwiedzanie „Podziemia Rynku Głównego” – oddział Muzeum Historycznego  
Miasta Krakowa” 

 16:30 wyjazd, powrót w godzinach wieczornych pod siedzibę ŚlOIIB w Katowicach.  
 

Organizatorem wyjazdu jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Osoby chętne do udziału w wyjeździe proszone są o rejestrację elektroniczną 

 

Koszt wyjazdu dla członków ŚlOIIB wynosi 60 zł 
 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Adama 1 b, 40-467 Katowice 

PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 
z opisem – (imię i nazwisko, nr członkowski + Spalarnia Kraków) 

 

w terminie do 22 listopada 2019 r. 
 

 

 
 
 

Ilość miejsc ograniczona. 
Informujemy, że dokonanie rejestracji bez opłacenia 

wyjazdu nie jest tożsama z rezerwacją miejsca na wyjazd. 

 


