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O lszty n . Rozmowa z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Mówienie o zwolnieniach
to bajki
— W Olsztynie nie ma zgody na pozbycie Konrad Nowak
się nadzoru nad zaopatrzeniem w ciepło prezes MPEC
mieszkańców, dlatego partnerstwo
z podmiotem prywatnym jest trudnym,
ale najlepszym rozwiązaniem. Partner
prywatny jest w stanie wnieść do projektu
kapitał bez ograniczania praw miasta
— mówi Konrad Nowak, prezes MPEC.
Rafał Bieńkowski
r.bienkowski@gazetaolsztynska.pl

— Elektrociepłownia Michelina będzie dostarczała
ciepło do części mieszkańców tylko do końca 2017 r.
Mieszkańcy mogą być spokojni, że nie obudzą się
pewnego zimowego dnia
z lodowatymi grzejnikami?
— Robimy wszystko, aby
tak się nie stało. Po wielu
profesjonalnych analizach
różnych wariantów mamy
precyzyjne opracowanie. Wierzę, że budowa przy ul. Lubelskiej nowej elektrociepłowni w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
będzie najlepszych rozwiązaniem dla Olsztyna. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli
w zeszłorocznych konsultacjach społecznych, znają ścieżkę dojścia do tego modelu
i jej uwarunkowania. Po rezygnacji z dostaw ciepła do
miasta przez fabrykę opon
Michelin nie będzie możliwe
zasilanie w ciepło wyłącznie
z naszej miejskiej ciepłowni.
Podczas konsultacji wszystkie
warianty, także te społeczne,
zostały bardzo dokładnie
przeanalizowane pod względem spełnienia podstawowego wymogu, jakim jest zapewnienie pełnego pokrycia
potrzeb cieplnych mieszkańców, a także pod względem
ekonomicznym. Czyli przyszłej ceny ciepła.
— Dlaczego nie zapadła
decyzja o rozbudowie ciepłowni w Kortowie?
— Bo miejskie źródło znajduje się na zbyt małym jak na
taką infrastrukturę terenie,
co wyklucza jego istotną rozbudowę. Oprócz tego miejska
sieć ciepłownicza zawsze była
projektowana na zasilanie
z dwóch przeciwległych źródeł, co powoduje, że dostawy
tylko z Kortowa przy niskich
zimowych temperaturach

praktycznie nie są w stanie zapewnić odpowiednich parametrów ciepła w przeciwległych częściach miasta. Eksperci uznali, że budowa nowej
elektrociepłowni jest najlepszym rozwiązaniem i to w perspektywie kolejnych dekad.
Przed ciepłownictwem stawiane są coraz bardziej wymagające warunki, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i efektywności produkcji. Jednocześnie wszystkie zmiany muszą być ściśle
powiązanie z zachowaniem
ceny ciepła na społecznie akceptowalnym poziomie. Aby
zoptymalizować proces wytwarzania i odciążyć koszty
produkcji ciepła, uważamy,
że w źródle tym powinna być
produkowana energia elektryczna. To droga, którą podąża cały współczesny świat.
— Mieszkańców interesuje, dlaczego zdecydowaliście się na partnera prywatnego. Nie brakuje nawet głosów, że to ukryta
prywatyzacja. Miasto nie
może samo zrealizować takiego projektu?
— Skala potrzeb naszego
miasta zmusza do myślenia
o stosunkowo dużej elektrociepłowni. Takie założenia generują wysokie nakłady inwestycyjne, znacząco przekraczające zdolności MPEC-u.
Miasto, chcąc zaangażować
się w ten proces finansowo,
musiałoby zaprzestać przez
dłuższy czas realizacji wielu
niezbędnych projektów modernizacyjnych, istotnych dla
mieszkańców. Z drugiej strony władze miasta zdecydowanie nie chcą iść drogą prywatyzacji, którą wybrało już
wiele innych miast w Polsce.
W Olsztynie nie ma zgody na
pozbycie się nadzoru nad zaopatrzeniem w ciepło mieszkańców, dlatego partnerstwo
z podmiotem prywatnym jest
trudnym, ale najlepszym roz-

Skoro zamierzamy rozbudować system o nową elektrociepłownię, oczywistym
jest, że pojawią się nowe
miejsca pracy
wiązaniem. Partner prywatny
jest w stanie wnieść do projektu kapitał bez ograniczania
praw miasta. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jasno określa i gwarantuje uprawnienia strony publicznej do zachowania kontroli nad infrastrukturą i procesem wytwarzania ciepła,
a Urząd Regulacji Energetyki jeszcze przez wiele lat będzie chronić odbiorców przed
nadmiernym wzrostem cen.
Także MPEC ma instrumenty na wzmocnienie swojej pozycji w przygotowywanym
projekcie.
— Co z miejską siecią ciepłowniczą?
— Sieć pozostanie w 100
procentach komunalna, tak
jak to ma miejsce w wielu
miastach w Polsce, gdzie już
od wielu lat gmina kontroluje wyłącznie przesył i dostawę
ciepła, a produkcja odbywa się
w zewnętrznych źródłach.
Obecnie posiadamy w Olsztynie 155 km sieci ciepłowniczej,
która stale jest powiększana
i co roku modernizowana.

Według wstępnych planów, nowa elektrociepłownia ma zostać zbudowana do końca
2017 roku Fot. arch. MPEC
Ponadto obsługujemy ponad
1300 węzłów grzewczych.
— A jaki będzie los pracowników?
— Dzisiaj mamy coraz większe problemy z zapewnieniem
rąk do pracy, nasi pracownicy pracują w nadgodzinach,
a część zadań musieliśmy zlecić zewnętrznym firmom.
Dlaczego ta sytuacja miałaby
się zmienić po wybudowaniu
nowego źródła? Ciepłownia
Kortowo, zgodnie z przyjętą
strategią, nadal będzie potrzebowała pełnej obsady, ponieważ ma pełnić funkcję drugiego źródła, które w okresie
zimowym będzie pracowało
pełną parą. Skoro zamierzamy
rozbudować system o nową
elektrociepłownię, oczywis-

tym jest, że pojawią się nowe
miejsca pracy. Zatem mówienie o groźbie zwolnień
w MPEC-u to bajki.

wo przez pryzmat jej harmonizowania, w celu obniżania
kosztów poszczególnych
usług.

— Wiadomo już, jakie paliwo będzie stosowane
w nowym źródle?
— Ten aspekt jest jeszcze
ciągle otwarty. Wiadomo natomiast, że oprócz paliwa tradycyjnego, czyli węgla lub
gazu, w elektrociepłowni powinno być spalane także paliwo alternatywne, tzw. RDF
wyprodukowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, której budowę będzie realizował
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. To bardzo
ważne, aby na gospodarkę
komunalną patrzeć całościo-

— Na jakim etapie jest poszukiwanie partnera prywatnego, który wybuduje
elektrociepłownię?
— Od marca prowadzimy
postępowanie przetargowe.
Wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu złożyło osiem podmiotów, z których komisja przetargowa
w drodze prekwalifikacji wybrała pięciu kandydatów.
Jesteśmy obecnie po pierwszej turze rozmów. Wszyscy
nasi oferenci to firmy o potężnym potencjale, posiadające doświadczenia w technologiach energetycznych
realizowanych na całym
świecie. Wszyscy są świadomi, że wygra ten, który zaproponuje najniższą cenę
ciepła. Nastawienie oferentów na tym etapie wzbudza
nasz cichy optymizm, chociaż
to dopiero początek bardzo
trudnego procesu, którego
finałem będzie — mam taką
nadzieję — podpisanie
w przyszłym roku satysfakcjonującej obydwie strony
umowy o partnerstwie i rozpoczęcie realizacji projektu.

Nowoczesna elektrociepłownia za 630 mln złotych
Według wstępnych planów, elektrociepłownia ma zostać zbudowana do końca 2017 r., ponieważ tylko do tego czasu ciepło do części mieszkańców Olsztyna będzie dostarczała fabryka Michelin. Elektrociepłownia zostanie zbudowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Oprócz firm i konsorcjów z Polski w przetargu wystartowało osiem przedsiębiorstw m.in. z Korei, Belgii, Francji oraz Hiszpanii. Po prekwalifikacjach, w ramach procedury przetargowej,
do pierwszej tury rozmów przystąpiło pięciu oferentów: POSCO Enginering & Construction Co.
Ltd, Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial S.A., konsorcjum NDI S.A., NDI Hotel Management Sp. z o.o., Besix Group S.A., Strabag Sp. z o.o. oraz konsorcjum Dalkia Term S.A., Dalkia
Poznań S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. Inwestor ma wnieść do spółki celowej
ok. 150 mln zł, natomiast całkowity koszt inwestycji szacowany jest na blisko blisko 630 mln zł.

