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Dotyczy: pisma złożonego pzez radnego Janusza Więclawa w splawie budowy ZTPO ( Uę"'-\O \

b ) . ćJ.t=.j-{,=_-;ll
W odpowiedzi na pismo radnego Janusza Więcława Ź dnia 10 pażdziernika 2012 r,

adresowanego do Zarządu Dzielnicy XVll| Nowa Huta w sprawie budowy Zakładu Termicznego
Pzeksztalcania Odpadów w Krakowie niniejszym informujemy:

{ wybór wykonawcy został pzeprowadzony w trybie pzeiargu ograniczonego na
podstawie pzepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostalo

ogłoszone 29 kwietnia 2011 r. W lipcu 2011 r. zostało złoźonych 'l3 wniosków

o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu. Do kolejnego etapu, tj. do złożenia ofeń
zamawiający zakwalifikował pięciu wykonawców, 13 lutego 2012 r. upłynął termin

składania ofeń, które w pzedmiotowym posiępowaniu złożyło czterech z pięciu

zaproszonych wykonawców. Pieruszy wybór ofeńy najkozystniejszej został

dokonany 2 kwietnia 20'l2 r. Nie był to jednak wybór ostateczny, ponieważ od tego

momentu cźerech pozostających w postępowaniu wykonawców złożyło 9 odwołań do

Krajowej lzby Odwoławczej oraz dwie skargi na wyroki tej lzby do Sądu Okręgowego

w Krakowie, Kolejni wykonawcy byli z pżetargu wykluczani (odzucenie ofeńy
Mostostalu Warszawa S.A. w wyniku wyroku KIO, wykluczenie konsorcjum PBG
z powodu ogłoszenia upadłości paez PBG S.A.) lub sami się z niego wycofywali

(konsoĘum Budimex oraz pzywrócony wyrokiem sądu Mostostal Warszawa S.A,),

Ostatecznie 9 października 2012 r, ZanawiĄący dokonał wyboru ofeńy złożonej
pzez POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z Korei Południowej, z którym

podpisał umowę na realizację zamówienia 31 pażdziernika 2012 r.

/ Wmyśl podpisanej wdniu31.10,2012r.umowy,czasnarealizacjęZTPOto1100dni
od dnia podpisania umowy, w tym 200 dni na wykonanie projektu budow|anego

w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu

na budowę, Termin ten jest realny i w podobnym czasie tego typu inwestycje zostały

zrealizowane.

Data:

Kraków, dnia 18,12,2012



Trudno nam polemizować z informacjami prasowymi nt. powodów wycofania się

Wykonawców z chęci reaIizacji kontraktu,

Krakowski Holding Komunalny ma zagwarantowane środki na sfinansowanie budowy

ZIPO. Część czyli ok,372 mln PLN stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego

|nfrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności a pozostałą kwotę stanowi wkład

własny KHK izostanie pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚ|GW udzielone;

na zasadach preferencyjnych.

W dniu 01 slycznia 2012 r, weszła w życie uchwalona w dniu 01 lipca 201 1 r. ustawa o

zmianie ustawy z 13 wześnia 1996 r, o utzymaniu czystości ipoządku w gminach.

Nowelizacja ta wskazuje, iż najpóźniej od lipca 2013 r. właścicielem odpadów stanie się
gmina i to ona będzie musiała zorganizować ich odbiór oraz wyliczyó wysokość opłaty,

Ustawa ta wskazu.je również w oparciu o jakie kryteria należy wyliczyć wysokość opłaty

ponoszonej pzez mieszkańców.

Bardzo ważną za|etą spalarni odpadów (poza oczywistą funkcją masowego i

objętościowego zmniejszenia iIości odpadów) jest możliwość odzysku energii

wytwozonej w kogeneracji tzn, energii cieplnej i elektrycznej. Energia uzyskana ze
spalania odpadów uznawana jest w 42o/o za energię odnawialną tzw, ,,zie|oną energię",

czy|i wytwozoną w żw, odnawia|nych żródlach wytwórczych. Nie należy zapominać,

że zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz KPGO 2014

preferowaną metodą zagospodarowania odpadów komunalnych w aglomeracjach lub

regionach o liczbie mieszkańców pzekraczającej 300 tys, jest ich termiczne

pźekształcanie, a Wolewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2010 oraz Plan Gospodarki

Odpadami dla Miasta Krakowa 2008-201 1 pzewidują budowę ZTPO.

Polska ratyfikując traktat akcesyjny zobowiązała się do ograniczenia składowania

odpadów biodegradowalnych (zgodnie z dyrektywą 99/31ME z dnia 26 kwietnia 1999

r. w sprawie składowania odpadów i ustawąo odpadach):

. w 2013 r. nie więcej niż 50%, tj. 58 tys, Mg/rok,

. w 2020 r. nie więcej niż 35%, tj. 40 tys. Mgłok,
w stosunku do masy odpadów wytwazanych w 1995 roku

Powołując się na wspomnianą wcześniej ustawę o utzymaniu czystości i poządku w

gminach nie należy zapomnieć iż ań. 3 ust, 2 mówi, że gminy zapewniają czystośó i

pożądek na swoim terenie i twozą warunki niezbędne do ich utzymania, a w
szczególności zapewniają budowę, utzymanie i eksploatację własnych lub wspó|nych z
innymi gminami regionalnych instalacji do pzetwazania odpadów komunalnych,

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o odpadach ań, 3 ust. 15c pżez regionalną

instalację do pzetwazania odpadów komunalnych rozumie się zaklad

zagospodarowania odpadów o mocy pzerobowej wystarczającej do pzyjmowania i

pzetwazania odpadów z obszaru zamieszkałego pęez co najmniej 120 000

mieszkańców, spelniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub techno|ogii, o

której mowa w ań, 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 200,1 r. - Prawo ochrony środowiska

oraz zapewniający termiczne pzekształcanie odpadów,

W kĘach europejskich działa prawie 500 instalacji termicznego pzekształcania

odpadów uzyskujących energię elektryczną i cieplną ze spalanych odpadów



zaspokajając potzeby kilkudziesięciu milionów Iudzi (liderami w tej dziedzinie są
państwa skandynawskie słynące z dzialań proeko|ogicznych), Kraje takie jak Szwecja

czy Norwegia posiadają odpowiednio 30 i 20 a Niemcy - 66, Wochy - 47, FranĄa - aż
128, Dania - 29 iWielka Brytania - 19,

Zakład Termicznego Pzeksztalcania Odpadów realizowany pzez Krakowski Holding

Komunalny zapisany ,jest w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

stanowiącym aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Województwa Malopolskiego

2010 jako pIanowana instalacja regionalna,

W dniu 16 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę

Stowazyszenia ,,ZieIona Mogiła" na decyzję Samoządowego Kolegium Odwoławczego

w pzedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację Zakładu

Termicznego Pżekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie, Sąd w ustnym

uzasadnieniu wyroku podkreś|ił, iż organy prowadzące postępowanie nie naruszyły

prawa wyda.|ąc decyzję administracyjną Posiadana zaś pzez KHK decyzja

lokalizacyjna inwestycji celu publicznego tzw. ULICP jest decyzją ostateczną,
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