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Prezes PUK zadowolony z tempa prac

Nowoczesny zak³ad
przetwarzania
odpadów
Nie ma ¿adnych
poœlizgów przy budowie
Regionalnego Zak³adu
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
dla Gmin Regionu
Ciechanowskiego
w Woli Paw³owskiej.
Z postêpu prac jestem
bardzo zadowolony –
wyjawia Wojciech
Jagodziñski, prezes
Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych
w Ciechanowie.

Spó³ka po rozmowach z w³adzami miasta zdecydowa³a siê na
tê inwestycjê, gdy by³o ju¿ pewne,
¿e w Miêdzygminnym Zwi¹zku
Regionu Ciechanowskiego nie ma
woli jej prowadzenia.
- W lutym 2013 roku podczas
obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Zwi¹zku zachêca³em lokalnych samorz¹dowców z naszego
regionu, ¿eby realizowaæ plany inwestycyjne, których celem by³oby
zagospodarowanie odpadów komunalnych w 27 gminach. Niestety wiêkszoœæ samorz¹dów nie by³a
tym zainteresowana. Podjêliœmy
wiêc b³yskawiczn¹ decyzjê o samodzielnej budowie Regionalnego
Zak³adu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi dla Gmin Regionu
Ciechanowskiego. Ju¿ 22 kwietnia
z³o¿y³em wniosek o udzielenie
promesy po¿yczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Tym sposobem zdo-

bêdziemy 75 procent œrodków potrzebnych na ten cel — przypomina prezes Jagodziñski.
Nie mniej wa¿n¹ decyzj¹ by³o
dokapitalizowanie spó³ki i udzielenie porêczeñ sp³aty po¿yczki
przez samorz¹d Ciechanowa.
Gmina miejska Ciechanów przeznaczy na ten cel 6 mln z³otych.
Zarz¹d województwa mazowieckiego, sporz¹dzaj¹c plan gospodarowania odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzglêdnieniem lat 2018-2023,
nada³ sk³adowisku w Woli Paw³owskiej status instalacji zastêpczej. Instalacje zastêpcze mog¹
funkcjonowaæ do paŸdziernika
2015 roku.
- Oddanie do u¿ytku Regionalnego Zak³adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego sprawi, ¿e
bêdziemy mogli ubiegaæ siê
o nadanie mu statusu RIPOK
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Mazowieckiego.
Parametry instalacji odpowiadaj¹
wymogom, jakie tego typu przedsiêwziêciom stawia WPGO na rok
2020 — zapewnia prezes PUK.
Zdumiewaj¹ce jest tempo prac
na budowie. Tam, gdzie jeszcze
w maju br. by³a ³¹ka, stoi ju¿ budynek hali, w której bêd¹ przetwarzane i sortowane odpady. Trwa
monta¿ specjalistycznych urz¹dzeñ. Po wykonaniu ca³ej infrastruktury podziemnej budowane
s¹ parkingi, miejsce na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, infrastruktura budowlana kompostowni odpadów zielonych, place dojrzewania odpadów
z kompostowni tunelowej oraz
zbiorniki odcieków technologicznych i wód opadowych. Budowane s¹ te¿ drogi dojazdowe. Ponadto kontynuowane s¹ prace przy
wznoszeniu budynku biurowo-warsztatowego.

Sporo dzieje siê w hali sortowni.
Montowane s¹ tam urz¹dzenia
sortuj¹ce, separatory i taœmoci¹gi.
Na pocz¹tku listopada z Niemiec
dostarczona zostanie kompletna
instalacja do biologicznego
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Proces inwestycyjny ma siê zakoñczyæ w marcu przysz³ego roku.
Zak³ad oddany bêdzie do u¿ytkowania w pierwszym pó³roczu
2015 r.
- ¯eby inwestycja by³a tañsza,
a przede wszystkim przebiega³a
sprawniej, ca³e zadanie rozbiliœmy
na cztery kontrakty, które s¹ realizowane przez odrêbne podmioty.
Podwykonawcami s¹ firmy ciechanowskie. Codziennie na placu budowy pracuje oko³o 50-60 osób —
relacjonuje Wojciech Jagodziñski.
Instalacja przewiduje wysokie
parametry odzysku odpadów, du¿o wy¿sze ni¿ unijne wymogi.
W tej chwili Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych przyjmuje
rocznie 22-24 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych. Po
oddaniu do u¿ytku inwestycji
w Woli Paw³owskiej miejska spó³ka bêdzie w stanie odebraæ i przerobiæ nawet drugie tyle odpadów.
Formu³a ta opiera siê na za³o¿eniu, ¿eby jak najmniejsze iloœci
odpadów trafia³y do sk³adowania.
Inwestycja zamknie siê w kwocie ok. 39,3 mln z³ brutto, z czego
po³owê wyda siê na budowê nowoczesnej sortowni i kompostowni wraz z wyposa¿eniem.
Budowa potrwa zaledwie 10
miesiêcy. Choæ tempo prac jest du¿e, robotom towarzyszy jednoczeœnie wysoka jakoœæ wykonawstwa.
- Procesowi inwestycyjnemu
sprzyja³o to, ¿e od dobrze przygotowanych przetargów nie by³o
¿adnych odwo³añ. Uniewa¿nienie
choæ jednego sprawi³oby, ¿e zaplanowane terminy sta³yby siê nierealne — podkreœla prezes PUK.

