
Dzień dobry, 

w odpowiedzi na pytania informuję, co następuje: 

Ad 1. Czy jest znany koszt ewentualnej budowy ekospalarni wraz z kosztami rozbiórki dawnej 

ciepłowni w Wapienicy i zerwania umów z właścicielami nadajników na kominie 

elektrociepłowni w Wapienicy?  

Szacowany koszt inwestycji przedstawiony w Analizie wielokryterialnej (str. 71) wynosi około 

400 mln zł. Jeżeli chodzi o kwestie rozwiązywania umów z dzierżawcami terenu przy ul. Ks. 

Józefa Londzina to leży to w gestii właściciela nieruchomości, tj. P.K. Therma Sp. z o.o. i nie 

było to wliczane do kosztów inwestycji. Należy również podkreślić, iż dokładny koszt budowy 

ITPO przedstawiony będzie w studium wykonalności, którego realizacja planowana jest na 

maj/czerwiec 2021 r., natomiast ostateczna wartość inwestycji będzie znana po wyborze 

wykonawcy realizującego przedsięwzięcie.  

Ad 2. Z jakich źródeł byłaby finansowana inwestycja i jakie ewentualnej koszty ponosiłyby 

gminy Aglomeracji Beskidzkiej?  

Planuje się, aby wykorzystać dostępne środki zarówno krajowe (np. z Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej), jak i unijne (np. dla inwestycji zawierających elementy 

kogeneracji). Jednocześnie informuję, iż nie przewiduje się, aby Gminy Aglomeracji 

Beskidzkiej partycypowały w kosztach budowy ekospalarni.  

Ad 3. Ewentualne istnienie ekospalarni w jakim stopniu procentowym wpłynie na obniżenie 

kosztów wywozu śmieci  do ZGO  w Bielsku-Białej z TERENU GMINY JAWORZE  ( szacunek na 

rok 2020)- z rozbiciem na gospodarstwa zamieszkałe i śmieci niesegregowane np. cmentarze 

wyznaniowe  

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 6k ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.) system gospodarki odpadami 

komunalnymi ma się samofinansować. Na koszty funkcjonowania systemu składa się m.in. 

nie tylko zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale także ich transport, jak i odbiór. 

Z uwagi na powyższe, należy zaznaczyć, że o ile powstanie Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów przyczyni się do obniżenia i stabilizacji kosztów zagospodarowania 

i unieszkodliwiania odpadów, tak na samą kwestię stawki odbioru odpadów komunalnych 

zaproponowaną przez firmę wywozową Miasto Bielsko-Biała nie ma wpływu.  

Kluczową sprawą jest to, aby mieszkańcy Aglomeracji Beskidzkiej nie odczuwali finansowo 

braku posiadania takiej instalacji. Doświadczenia polskich miast, w których działają takie 

instalacje pokazują, że miasta te nie mają problemów z domknięciem gospodarki odpadami, 

a ich mieszkańcy nie są narażeni na lawinowo rosnące koszty funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami. Uruchomienie tej instalacji ustabilizuje ceny poprzez uniezależnienie 

się od wzrostu cen odbioru frakcji kalorycznej oraz opłaty marszałkowskiej. 


