
Kraków dnia 10.10.2012 r.Janusz Więcław
radny Dzielnicy XVIII Kraków - Nowa Huta

Zarząd Rady Dzielnicy XVIII Kraków-Nowa Huta
o§. Centrum B b|.6,31-927 Kraków

Dotyczy: Bezpieczeństwa finansowego mieszkańców Krakowa

w związku z doniesieniami prasowymi, że wśród potencjalnych wykonawców planowanej spalami

w Krakowie pozostała tylko firma Posco z Korei Połudńowej zwracam się do Zarządu Rady
Dzielnicy o pilną interwencję w Radzie Miasta i u pana Prezydenta Miasta Krakowa co do

zasadności podpisywania umowy na wykonanie tej inwestycji puez tąftrmę. Argumentacja jest

następująca:
Ieszcze 1sierpnia w Gazecie krakowskiej czytaliśmy że: ,?ociechąmoze być jednak to, że

za budowę mogliśmy zapłacić aż o 96 mln zł więcej. Jednakze protest trzeciej firmy, hóra odpadła
w rynłalizacji (Posco z Korei Południowej), zostął 1łczoraj odrzucony przez Krajową Izbę

Odwołclvlczą. Gdyby tak się nie stało, przetarg lrzeba byłoby pońórzyć, bo koszt przekraczałby

możliwości gminy". 1lrttp://www.gazetakrakowska.pllartvkul/629093.spalamia-w-nroqile-bedzie-
drozsza-niz-planowano.id.t.html?cookie= 1 #drukuj_dol "

W tym samym artykule inne wżne informacje: ,,Kwota zaproponowana przez Budimex mieŚci sie

w środkach.iąkie nrzeznącz:łliśmv na budowe, clyli w 750 mln zł. Biorąc pod uwagę zwrot podatku

VAT i refundację unijnąto cena jest wyższa zaledwie o 14 mln zł, twięrdzi prezes KHK," ...

,,Ponadto Budimex ząDroDonował niższe kosztv rocznego utrzvmania sDalarni -]6 mln zł. PBG
propo"owao Z: mtn zł

Z powyższego wynika, że podpisanie umowy z Koreńczykami ptzekroczy w znacznej

mięrze za|<ładane koszy budowy spalami ( o prawie 70 mln zł). Te dodatkowe kosźy oczy"wiście

miałyby być pokryte z pożyczek, aje potem trzeb abędzie niestety spłacać. kraków w wyniku
nietrafnych inwestycj i ( np. budowa 2 stadionów )jestjuż prawie bankrutem. Te dodatkowe kosźy
na pewno zostanąprzer^)cone na jeszcze większy wzrost żw. ,,opłaty śmieciowej". Z drugiej

strony jeźeli roczne koszty utrżymania spalami będą większe o 36 mln, to ( zakłńając, ze w
Regionie Zachodnim - zasięg odbioru śmieci przez spalamię w Krakowie wg WPGO - mieszka ok.

1200 tyś mieszkńców) rocznie każda osoba dopłaci do utrzymania spalami 30,00 zł. Dla
czteroosobowej rodziny będzie to niebagatelny wydatek 120,00 zł. Okże się z pewnością ze nie

będzie stać społeczeństwa n a tak żawżorle opłaty za odbiór śmieci. zważywszy, że jlż panuje

powszechna bieda i społeczeństwo w znacznej części nie ma nawet środków na wykupienie

iekarstw a koszty utrzym ania ( przejazdy, prąd, gaz, opłaty komunalne jak woda, podatek od

nieruchomości ) ulegaią ci€łemu zwiększaniu, to brak jest uzasadnienia dla powierzenia budowy

spalami śmieci firmie z Korei za tak olbrzymią kwotę.
Jednocześnie nie ma zagr ożenia, ze ,,zaleje nas fala śmieci", j eżeli nie powstanie sPalamia.

Zgodnie z Małopolskim WPG] z2lipca 2012 r. w przlpadku, gdy nie powstania spalami śmieci

altematywą sąjuź budowane instalacje, które przewyższaj ą mocą przerób planowany przez

spalamię. obydwie sortownie są w stanie ( sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w
Krakowie, ul. PółłaŃi 64 PUK Van GansenwiŃel Kraków Sp. z o.o w Krakowie i Sortownia



zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie ul. Nad Drwiną MIKI Recykling Sp. z o.o. w
Krakowie ) przerobić razem ponad 260 tyś ton śmieci rocznie
http://www.matopolskie.ollPliki/20 12IPGOWM 02 07.pdf
(tabela w załączeniu ). Z punktu widzenia oszczędnego działania koszty odbioru odpadów
komunalnych z tych instalacjach będą nieporównywalnie mniejsze, niż to byłoby czynione przez
bardzo drogą w budowie i utrzymaniu spalamię śmieci. Ponadto w Krakowie istnieje olbrzymia
nadwyżka produkowanego ciepła przez już funkcjonujące i rozbudowujące się elektrociepłownie.

Ponadto jak cz}tamy zarówno Budimeks, jak i Mostostal \i/ycofały się z budowy spalami z
uwagi na ,,zblt wysokie ryzyko biznesowe" ( w przypadku Budimeksu doświadczony podmiot w
budowie budowie obiektów energetycznych Keppel Seghers Belgium wycofał się z projektu i
,,Zarząd spółki zadecydował, że w związku ze zbyt wysokim ryzykiem biznesowym projehu spalarni
w Krakawie ostatecznie nie będziemy się angażować w to przedsięwzięcie - powiedziała wnp.pl
Karolina Myszkiewicz, rzecznik Mostostalu" . - Mostostal Warszawa rvycofał się z budowy spalami
dla Krakowa -Wirtualny Nowy Przemysł, 2012.10.09 Autor: Tomasz Elżbieciak ).

Okazuje się, że terminy narzucone przez Inwestora jakim jest KHK w Krakowie sątak
napięte, że jeszcze nikt w Europie nie wybudował tak skomplikowanego obiektu w tak krótkim
czasie. Oby nie okazało się tak samo jak w przypadku autostrad, ze wygrany podmiot wycofa się z
budowy i termin oddania spalami nie zostanie dotrzymany llb nie zdĘy zbudową. Wtedy Polska
będzie musiała oddaó dotację do Komisji Europej skiej. Inne ryzyka podpisania umowy z
Koerańczykami to: toczą się postępowania odwoławcze przed sądami dotyczącymi decyzji
wydanych w sprawie budowy spalami i postępowanie prokuratorskie dotyczące podejrzeń
fałszowania dokumentacj i spalamianej, co również moźe mieć wpĘw na budowę spalami śmieci.

Z powyższego wynika, że pońerzenie budowy spalami śmieci najdroższemu podmiotowi,
który brał adziń w przetargu jest z puŃtu widzenia społeczeństwa absolutnie nie do przyjęcia.
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PODZIAŁ W|OJEWÓDZI-WA MALOPOLSKIEGO NA REGIONY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNAINIMI

Tabelo 7.1- 1: lnformacje o odpądąch komunaLnych, w tym odpądach ulegających biodegradacji

Region Zachodni

ł -§l
*\-}

Gminy Wchodzące W sktad regionu:
Atwernia, AndrychóW, Babice, Biskupice, Boteslaw (powiat otkuski), Bęeszcze, Bżeźnica, 8ukowno,
Charsznica, Chełmek, Chrzanów, Czernichów, Gdów, Gołcza, lgołomia-Wawzeńczyce, Dobczyce, lwanowice,
Jeę manowice.Przeginia, Katwaria zebrzydowska, Kęty, Ktucze, Kłaj, Kocmyrzów-Lubofz yca, Koniu§za,
Koszyce, Koztów, KrakóW, Krzeszowice, Ksi€ Wietkj, Lanckorona, Libiąż, Liszki, Michatowice, MjechóW,
Mogitany, MucharŻ, Niepotomice, NoWe Bżesko, otkusz, osiek, ośWięcim-gmina, ośWięcim-miasto,
Patecznica, Polanka Wietka, Proszowice, PrzeciszóW, Racławice, Radziemice, siepraw, skata, skawina,
slaboszów, słomniki,spytkowice (powiat Wadowicki), stryszów, sułoszowa, ŚWiątniki Górne, Tomice,
Tżebinia, Trzycjąż, Wadowice, Wieliczka, Wietka WieŚ, Wieprz, Wotbrom, zabiezóW, zator, zielonki,
Jawożno (Woj. śtąskie).

Liczba ludności W 1995 r.
obszaróW
miejskjch

obszarów
Wiejskich

1 1o9 778 636 576
Liczba tudności dta gmin Woj, małopolskiego W 2010 I. 1 9ż7 72ż

Liczba tudności W Jaworz nie w 2010 r. 94 807

Liczba tudnoścj W 2010 r. (ogótem) 2 o2z 5z9

odpady komunalne
Wytworzone (Wg Kpgo2014) / zebrane ogółem (Wg GUs) 621,7l 478,1 tys, Mg

sktadowane w 2010 r. (wg GUs ok. 91,6% zebrdnvch) 405,83 tvs, Ms
odpady komunalne ulegaiące biode8radacji

Wytworzone W ,l995 r. 202 tys. Mg

Wytworzone dla gmin Woj. małopotskiego W 2010 r. 337 tys. Mg

Wytworzone w Jaworżnie w 2010 r, 37 tys. Mg

Wytworzone ogółem W 2010 r 374 tys. Mg
Masa komunalnych odpadóW ulegających bjodegradacji

dopuszczona do sktadowania 2010 r. 151,5 tys. Mg

5ktadowane w 2010 r. (ok. 47% składowanych zmieszanych
odpadów komunalnvch} 190,7 tys. Mg

Uzyskany poziom redukcji skladowania komunalnych
odpadów ulegających biode8radacii w 2010 r. 94,4%

Masa komunalnych odpadóW ulegających biodegradacji
dopuszczona do składowania

2013 l żOżo f,

101 tys. Mg 70,7 ty§. M8

57



Koreirilczvcl uratuj ą krakorrską spalarnię

Dzienn ik Po]ski. ]0 l ],09. 1.1

Atltor: ,,\gn ieszak \laj

Po|skic firnr1,, które bralv rrtlział łr,przctargu na budorrę spalarni śntieci, odpatl11,: jedna splajtołrlla.
innł nie miala grlarancji finansorr,l,ch.

frrra rrrścig, z czasel],] tr sptarrie bLlclorrr spalaI,ni śnliecirr Krakorrie. -Icśli inlrestvc.ja nie rozpoc1llic \ię \\
na.jbliższl,nr czasie. mitsto 11]ożc stracić Lrnlnądotac.ję ibcdzie nrusiab rrrbLldorl:rć spalarnię za pieniądze z
kredvttt. co zlł iększ1 kosztr inrrcstlc_ii o p(rnad 500 nlln zł, 'Ihki rlrdatck nloże 1;lzet,osnać Krakóu,. kttiry

_!est zadlLlżoll1 na polltd ] nlld zł i stracił płlnnośc finanstlrrą,

Tr ntczascl1,1 s)tuacja colaz baldzie.j się konlplikuje. Z przetargu na bttdtrrre spalarlli ślllieci rr.rkluczonc
zostaio kilka dni tentu konsorc.jLlm BrrdirneksLt, Firma nie przedstalvila rriarugodnrch grvarancji bankorrrch.
Teraz trzeba będzie po laz cz\\arr\ rvvbierać lr konarvcę.

Pierrvotnie krakorr siią spalarnię rllilła bLldorvac flrnta Mostosta]. ale została rrr klttczona przez Krajorlą lzbę
Odrvołrrrczą za nieprarridlorrc dane lr olcrcie, Poteln przetarg lrl,grało konsorcjtlnl PBG. rr,r,konallca
Stad iontt l,Narodo\r ego rv Warszarr ie i autostrad na Etllo, \\' połolr ie teeo roktl sąd o_ułosił Llpadlość te.j finn1,.

Na liście tlrIn. którc zgłosi11 się d0 przetalgtl na budolrę krakorrskie.j spalat,Iri ślnieci. pozosta]ajtlż t),lko
jedna: Posio z K,,ręl l)oltIdlli,,rr<.i,

W rlajbliższych titliach lna zostac og]oszone. że to ona zostanie zu,r,cięzcą przętargtl. - Okazało się. że na

rynku budorvlan. ,,i lr PoIsce brakuje firnl. które bytl,by rv stanie zI,calizorlać to przed s ięrvzięc ie - komenttrie
Grzegorz Ostrzołek. prezes Krakorvskiego Holdingu KomrtnaInego, któl-y,prorvaclzi przetarg.

\\'edług niego ktlr-ealiska flrrna nadaljest bardzo zaintereso\.vana rvvbtldorvanienl spalarlli. Ma także
pieniądze. aby zrealizorł,ać tę inrvestl,cję. - To duża firnra należąca do konsorcjum prodLlkLrjącego stal,
jednego z na.irviększl,ch na śrviecie. Jego akcje Są llotowane na śq,iatowych gieldach. obrot1" grup), sięgaja.

200 lllId zł rocznic - rrl!icza Grzcgorz Ostrzołek

Jeśli uda się vr październiku podpisać unro\\,ę z korealiską firnlą. budorra spalarni zakoitczv się na.jesieni
2015 roku. T1"lko pod rvarunkiem dotrzy,nlania tego terlrrinu Krakórv nie straci tlnUnej dotacji, która u;nosi
około 370 mln zł,

Może się_jednak okazać. że od ir,l,nikórr p[zetargtl odrvoła się.jedna z przeq[an\ ch flrtl. co może
doprorradzić do opóźnienia inrrestl,cji. Katastrofą dla Krakorra bvlobr,. gd1,,b_v- korcarlska firnra lv ostatnie.j

chrriIi się lrrcofała. \\/tedr. konieczne bl,łobl,zolganizorvanie koIejnego przetargtl. a to procedura tak
czasochł(rllna. że Krakórł nie zdąźl4b} z zakoticzenienl budolvl do 20 l5 rokLr.

Całkorvit1 koszt spalarni śmieci to 790 mln zI. Tyle chce Posco. Oleń1 innl,clr filll bl,ł1,o kilkadziesiąr
milionórv Iliżsże. Pl,żysotowania do budori,y komplikqją się od dłLtższego czasu- Pla_jttrią firmy chęlne do
realizac.ji tego przeds ięrvzięc ia" a każda declzjajest żaskarżal]a przez organizac.ie ekologiczrre. Częsc
radnyc|r zaczyIra rrątpić. czl,spalarnia \\ ogóle po\\,stanie,

- Może się okażac. że miasto nie będzic rv stanie_jej rrvbudolvać - mórli krakorrski radn),Grzegorz
Star,,orvy, Tvmczasem ta in\\es§,cjajest dla Klakorva niezbędna, Do roku 2017 rvrpelni się rvy,slpisko
śInieci w Baryczy,. Gmina będzie płacić rvl,sokie kary. jeśli nie ograniczv składorlania odpadóu,.

Przetarg na budolvę spalanlitr\\,a od k\\,ietllia ubiegłego rokLr, Obiekt ma polr stać rv Norrej Hucie prz1 ul,
Giedror cia.



\tostostal W-łra rrvcofaI się z btttlolrl,spalarrri dla Krakorr-ł
Wirltraln1 Norrr Przenlrsl. ]0l]- l(),()9

Autor: Ton]asz Elżbicclak

rlll;tllllttlcc tpltlłrlii rlt}p:rtIórr rr lirltioorr ic - }il rrloftli o§{i!tl:l7łlic rrrcot:li się r li:lriir:ltjijll,ł.lr,.ii
rr:rI.1ł.j 1J{} lllln /ł ii!,lllli}. Teraz zatl:rnie nla zrerrlizo§żć za blisko 800 nlln zl brutto korełńskł spółka
Posco Engincerin8 & Construction,
\Vcześnic_j. 25 rrrześrlia. l]o \\},Ioktl SądLr Okręgorvego rr Krakorvie. llarta 730 lnln zł brtttto ol'erta

lvlostostaltl \!arszartazostałarlr,brana_iakonajkorzl,stIliejsza\\plzetalgllnakl,akorrska.spalafnię.B},ło1.)

.itlż piźtte rozstlż\gnięcie rr trni postępo\\anill. a \{ostostal brłjLrż lrcześnic_j rrrbranr lla rrrkonarrcc
iIlrrc.n., j i - 1r1l11;11| p,',I h,kll l(,l])tl,

Do \\lplkli rrrdarraI,_-l się. że.icd]n:1 prżcszkodąd]a \,1osl(}staltl rr podpisanitr unlc,rrr bęrlziejeszczc tllko
ilcllrołalliedoKIO.,iakiezłoż)ł.iego.ied)n}konkulellt\\plzetargu-korearlskicPoscoL:ngineering&
Col]struction, \\'e lrtorck 1lopolLlclnitl okazałt, się.iednak. że \4ostostal urcofał się \\ }]rzclalgu,
_ Do rvtorku ]Vlostostat ntiaI ptlllolrnie irnieśc rradiunl u lłr,sokości l0 lnlrl zł. Potliervaż spółka tego nie

trczlniła..jej oletta zostala ri,r,kluczona i po ponolrnc,j ocęnic rr,\brano ofertę Posco - pointbrnlorrał ponaI

rvnp.pI Tblnasz Sałęga z prorraclzącego przetalg Krakorvskiegcl I1oIdingu KonłunaInego.
Dodał. ze teraz postępo\\allie tILlsi.ics7cze zostac skontloIorlane przez prezesa LrzęclLr Zanlilrvieli
Puhlicznrch.'Ieoretrczltic od dzisic.isze.l decl,zji inrvestora nlógłb1 sięjcszcze rr ciilcLt ]0 dni odrrolać

Nlostostal. alc na ;lerr lltl tego nie rrczlni. gdlź spółka nie jcst.jtrz Zai|lteresl)\\Jn3 in\ęst\c.iit.
_ lal,zą<l spLliki zlllle,"r Li,1,1;tł_ zt .r zrrillziti /clbl1\\\ioi(iIlllrzri<iclllllizlll:s,",lrll;1lrr'Ir'l1ti ;illrlltl';lr r'.

\,1r sz|,,icri icr. rzeczll i |.'. i,,,ltl 'rllt l tr,

Z llicoiic_jalllrch inlilrrlllrc]irrll!, 1.1 rirtlikl. żc ,,r ltt,:złil lkll sp,';łlia rllialll 1alizl prt,,illc;llr z 1-,ozrs1,1;li_lrl

9rrai'atlt'ji liUbrćgl] \\,. i1l]i]:]]]i:t il1,1l,,tlr \\ I\],akL)\\ ia,

we \\'torkowym. szós;. ,tl.iuż rozstrz\,gn ięc itl przetargtl na krakorlską spalarnię. ofcrta posco otrzvnlała

93.75 pkt, Jej rvartość rr rrtosi pt,arr ie j91 nlrl zł brulto - o 67 nlln zł rvięcej n iż rł' 1-"rzvpn,Jtru n1".',
Nlostostalu. KosztoIJ,s in\!,estora }v tyrll postępo\\,aniu rr,,vnosi 704.39 nlln zI brutto.

Pierrvotnie. na począlku kwietnia. of'ella należąca do },{ostostalLt \\'aisza,.r a zostala rrrbranajako
najkorzystniejsza, Jednak rv połowie kwietnia KIO urvzględniła odr,,ołanie konsorc_iunr l)BG inakazała
rvvkluczenie ofeĄ, N,{ostostalu z porvodu błędórv technicznych,

Na tę decvzię Izh.r rlal,szau ska soótka złożr,ła skarsę do SadLl Okresolveco rr Kra|orr te. Sąd przvznał rac;e

Mostosta]o\\,i i nakazał przr rrrócenie ofeft1, sptiłki do postępo\\,ania,

Wcześniej to lvłaśnie spółka z Korei została rvybrana na rvl,konalvcę krakorvskiej spalarlli, Doszło do tego

naton]iast z po\\,odu rYr,klttczenia l1a pocZątku lvrześnia popzedniego zrv\ciezcv przetargtl - konsorcjuln

BudimeksLt, Wóriczas jeden z członkórv koIlsorc.junr - belgijska spółka Keppel Seghers - ZIeZ},gnował Z

tldziału rv przedsięwzięcitl.

Z kolei konsorc.jtlIl Budinreksu zostało w,v-kona\\,cą spalarni rr lipciI dzięki od\\ol:tI]itl. które zło4'ło do

KIo, Izba się do tegil odrroIatlia przlchlliła i nakazała Ltnierl'ażnić rrl,bór konsorc.jttln PBC ze lrzględLl ira

ogloszenie upadłości przcz PBG. 'Ą mczasenl to rrłaśnie rrrvzględnienie odrlołania konsorcjum PBG b1Io

porvodem rvykluczenia z przętalgu Mostostalu Warszarr a, któn, pienvotnie go rvvgrał.

Krakolrski Holdiug Kornunalnv otworz}ł ofeńy na spalamię rv połorvie lutego tego roku. Najtarisza. złoż},ło

konsorc.iulll PBG z PBG Energia, Contro| Process i lranctrskiego CNIM (700"85 nrln zł brutto), Druga

najtalisza ofeńa nalezała do Mostostalu §larszarra (729.94 mln zl bnltto). a trzecia do konsorcjrtnl

BLrdinteksu z Keppel Seghels (Belgia) iCespa (Hiszpania). które *1"ceniło srro.je Llsługi na 7.ł3.50 lnln zł

brutto. Najdroższą of'ertę. opie*,aja.cą na'796,92 nlln zł brLltto. zloż\,ło natoIniast Posco EngineeI,irlg &
ConstructioI,1.
Przedsięrr zięcie rv Krakorvic prze\\,iduje po\\,stanie spalarni rr'),1orrej HLlcie do 2014 roku. \!'artość tIn1.1nego

dofinansouania rrl,niesie około 370 mln zl. Planorvana lnoc przeroborva zakładu to 2]0 Rs, ton odpadórv

rocznie, Prąv okaz_.ji spalania odpadós, rr r.tlr arzan a będzie energia elektrrcztla i ciepło dla nlie.jskiej sieci

cieplollniczej,
W Kr.akorl ie obecniejest rrltrr arzanl ch około 3]] tr s, ton odpadó* rocznie. a lvedlrrc plognoz rr 2020 rokLl

bęclzie to.juź około 340 tls, ton. Obecnie 86% odpadórr trafia na składorłiska.



Spal:rrnia ll Mogilc będzie droższa niż plano*,ano

}Iiasto nra ziclone śrriatlo, :tbr, ruszł,ć z butlorr,ą spalalni odpadórr,. Urzędnicv rnają już potźebne
do|iumentr,. Jcst i rlr,konałrca - konsorcjunl z firnrą Budinrex na czelc. Nicstet\ inryestrcjrl bętlzie
droższa o {3 nrln zł, bo firnra, którł proponorvala tańszą ofertę, oglosila upadlość i zostala rvvkluczon:r
z pźetargu. W ten sposób koszt rvzł,ósl z 700 nlln zl rlo 7"l3 nlln zl.

PociccIlą noze blćjcdnak kl. żc za bLIclorlę nlogliśnrr zapłacić aż o 96 nlln zl \\ięcei, .Iedllakżc prolcst
trzecic_j tirln1. ktrirl odpadla rr lrrralizac_ji(Posco z Kol,ci Pclltlclniolrei). zostal lrczot,a.j oclrzrtconl przez
Krirjolr ą Izbę Oduolarrczi1, Gdrb1 tak się nie stało. przetarg trzet]a blłobl porlrórzl,ć. bo koszt
przekraczalbl lnoźlirrości glniI]\. \\tcd) _iednak nle zdążlliblśnl_r rrrtudorłlć zaklatlLr do r.okrr ]0l5 i

Krakćlri stracilbr 370 nlIl zl unijlle.j dotacji.

Prolest_\ plzeci\\nikórr bLtclorrr spalarni rr Nlogile cirlgle tfi\aia.. ale tIrzednicr rr iel,zi1_ żc l1ie zagl,ożą.iuż
illrrcstl'c_ji, - Nlamr.już rrszrstkie potrzebne declz_ie. ab1 ła przełonlie sierpnia i rrrześnia podpisae Ltlltotrę z
rvykonarlcą - nlórłiGrzegorz o:,trzołek. pr-ezes Krakorrskiego IloIdinrłu Kotlrunalneqo. którr lladzoruje
illuestvcję. Sąd rozpatrirje _jeszc1e prolest stolr at,zl,szell ia Z ielolra lVlogiła. ale to już nic r.rstrzrInttjc btldotrr.
Poza tvm Ltrzędnicr. są przckoIlalli. żc zostanie odrzLtconr,, Po podpisaniu Lll1lo\\.) rozpocznie się
projektorvanie spalarni, Prace budolllane \\\,stańttiil\\ sieryniLl 20l3 r. Zaktad tna brć golorr,r rve rrrzesniLI
20l5 r,

\łhlka o kontlakt na bLtdorr,ę br,]a bardzo żacieta. l)o tinałLr przetargu dostał1 się trzv l,onsolc.ja, Na_llepszą
o1'enę zglosiła c.rLlpa fit,nl z przcilsicbiorstrrent PBG na czelc. Spalarnia tniała porl stać za 700 nlln zł na
bazie fl,ancLrskiej technologii,

Niestery, PBG niespodzlelvanie, ogłosiło upadłość i nliasto tllusiało rvl,brać drtluą rr kolejności ofertę
konsorcjLlm z 1irnlą Bl:Jitlel (technologia h iszpali sko, belgijska). - Ofenajest nieco drclźsza. aie diltvcn,
bardziej stabiInej finansorl,o firnl1,. To niesie ze sobą lnniej zagrożeri niż ofeńa firln1" upadającej. Ponadto
przepisv nakazLrją nam rvr kIuczl,ć z przetargu podmiot u, stanie Lrpadłości - lnóu,i Ostrzołęk, Spalarllia
będzie rvięc o .łJ nrin droższa, - Kwota zapropono\łana przez Btlclinlex lnleści się rr, środkach _iakie
przeznacąvliślnv na btldorr,ę. czvli rr 750 nrln zł, Biorąc pod Ll\\,agę zwrot podatktl VAT i refilndac.ję trnijną
to cena.iest wvższa zaled\\ie o ]4 lnln zł - trł,ierdzi prezes KHK,

pn,,"rl,^ R,1.1;,.-* ,.5fĄ,\^,.^l, ąl:-_jżs:t !:l=ztr r!_.Zlle1 ,,,l,?l ,,1.,,i" ,ńĄl.,,,,i ,t.,,.l,, ,l DD/:,,,. .- ,..^,, ,l,
23 lnlll zł. a KoreaIiczl,cy aż 52 mln zł. Spalarnia budorvana przez PBG b;,labr.iedllak bardzle_i ekologiczna.
Firnra dostała najrlięcej punktów \\ pruetargu za dodatko§,e obniżenie emisji szkodlirvvch substancji,
Holding zapewnia. że zakład itak będzie spełniał ivyśrtlborvane norn]v,

- Ządaliśn1, od rł,r,konarrcórr Ltzl skania pozionlórl enrisji znacznie niższl,ch tliż rvvmagane prarvetn, Na
ptz.r kład dla pvlu zarrieszonego PM l0 oraz tlenkórl azotu mniejszych az o 50 proc. - tłLtnlaczv Jarosłarv
GLlrbiel, kierorvnik projektLl, PonadtojeśIi rvvkonarvca nie dotrąvtna paramentó\\ elnisji. klórc
Zag\!aranto\\ al \Y oferc ie. będzie płac ił kary, I to przez l 0 lat od rr,l,budorlania spalarlti.

- WszeIkie rozrviązania techniczne będą rlen,t'ikolvane i akce ptorvane .jeszc ze na elapi. 1lro jek'.ilrvanta
zakładu - zapelvnia Gurbiel. Co na to protestując] ?

- Pogodziliśm;, się z t},,m. że spalarnia po\\,stanie. ale ta inwes§,cja jest źle prz)goto\\ana i zapłacilllr rr ięcej
Będzlenry dalej ją oprotestorr vrvać -dekIartlje Marek Ziem ianin ze Storł,aI,zl,szen ia Zielona Mogiła. _

Najgolsza jest lokaIizacja, Terenl, konrbinatLr bl,łlb1 lepsze - ktritLrle,


