Referencje
Inwestor

Zadanie

Zakres prac

Budowa kotłowni z kotłem
parowym opalanym paliwem
alternatywnym

- Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
i uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
- Przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie
pozwolenia na budowę

Blok energetyczny opalany
paliwem alternatywnym
elektrociepłowni Mikołaj

- Kompletny wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (KIP, ROŚ)
- Koncepcja techniczna budowy
nowej linii technologicznej

Krakowski Holding
Komunalny S.A.

Budowa Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów
(ZTPO)

- Wniosek o uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego
- Uzgodnienia i dokumentacje na
potrzeby uzyskania promesy
i koncesji na wytwarzanie energii

Veolia Water System
Sp. z o.o.

Budowa stacji termicznej
utylizacji osadów ściekowych
(STUOŚ)

- Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla stacji termicznej
utylizacji osadów ściekowych
zlokalizowanych na terenie OŚ Czajka
w Warszawie
- Wniosek o zmianę pozwolenia
zintegrowanego w zakresie procesu
stabilizacji odpadów dla stacji termicznej
utylizacji osadów ściekowych
zlokalizowanej na terenie OŚ Czajka
w Warszawie

Nyska Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.

Węglokoks S.A.

Zadbaj o środowisko skontaktuj się z nami

INVESTEKO S.A.
ul. Wojska Polskiego 16G | 41-600 Świętochłowice
biuro@investeko.pl | tel. +48 32 258 55 80

Poznaj LIFEcogeneration.pl
www.lifecogeneration.pl | www. investeko.pl
lifecogenerationpl

Projekt LIFEcogeneration.pl jest współﬁnansowany ze środków Komisji
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O nas
Spółka Investeko S.A. powstała w 2012 roku jako kontynuacja działalności
gospodarczej rozpoczętej w 2000 r. Pierwsze lata działalności to głównie
konsulting w zakresie ochrony środowiska z główną specjalizacją w zakresie
branży gospodarki odpadami. W 2014 r. spółka zadebiutowała na GPW, rynek
NEWCONNECT. W tym samym roku spółka wygrała konkurs organizowany
przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE, pozyskując środki
ﬁnansowe na realizację projektu budowy instalacji termicznego przetwarzania
odpadów opartej na autorskiej technologii LIFEtec, która bazuje na
zgazowaniu frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych.
Centrum Badawczo Rozwojowe Investeko S.A. w skład którego wchodzi
instalacja oparta na technologii LIFEtec oraz powstałe przy niej laboratorium
badawcze to realna odpowiedź na realne potrzeby rynku. To również
demonstracja technologii na światowym poziomie.
Personel Spółki to głównie inżynierowe z dużym doświadczeniem
specjalizujący się w branży inżynierii środowiska.

Przebieg procesu inwestycyjnego

Krok 1. Analiza Lokalizacyjna

Krok 2. Dobór technologii

Krok 3. Uzgodnienia środowiskowe

O projekcie LIFEcogeneration.pl
W projekcie LIFEcogeneration.pl w Świętochłowicach powstała pierwsza
instalacja termicznego przetwarzania odpadów oparta na technologii LIFEtec,
opracowanej przez zespół Investeko SA. Technologia LIFEtec bazuje na
procesie zgazowania paliwa formowanego i umożliwia energetyczne
zagospodarowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych oraz osadów
ściekowych.
Instalacja, która powstała w projekcie to pierwsza w Polsce instalacja
uzgodniona według nowej ﬁlozoﬁi termicznego przekształcania odpadów jako
„nie-spalarnia” i wyłączona z szeregu przepisów dotyczących termicznego
przekształcania.
Instalacja składa się z 5 węzłów technologicznych:

Krok 4. Montaż ﬁnansowy inwestycji
1. Węzeł
przygotowania
paliwa

Krok 5. Pozwolenie na budowę,
projekt wykonawczy i nadzór

Krok 6. Uzgodnienie OZE

2. Węzeł
zgazowania
paliwa

3. Węzeł
oczyszczania
syngazu

4. Węzeł spalania
5. Węzeł
gazu i produkcji
odprowadzenia
energii
gazów odlotowych

