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Przedmiot poręczenia   
 

Przedsięwzięcie  budowy Zakładu Termicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 

 

•Wartość    562 mln zł  + VAT 127 mln zł 

 

•Termin oddania oddania d o użytkowania 

    czerwiec 2015 r.  

•Termin spłaty ostatnich zobowiązań 

     wrzesień 2026 r.   

•Planowane osiągnięcia rentowności 

     2016 rok 

 

 



Struktura finansowania 

Dotacja bezzwrotna z Funduszu Spójności                   

     -  329 mln zł  

Pożyczka z NFOŚ    - 181 mln zł 

 

Pożyczka uzupełniająca z WFOŚ  -   39 mln zł 

 

Środki własne     -   12 mln zł  

 

Razem netto     - 562 mln zł 

  



 

 

Dlaczego ProNatura Sp. z o.o.? 

• Podmiot w 100% będący własnością Miasta 

Bydgoszczy 

 

• Podmiot powołany dla realizacji programu gospodarki 

odpadami w Mieście Bydgoszczy 

 

• Podmiot podejmujący zobowiązania z minimalizacją 

zaangażowania wskaźników finansowych Miasta 

 

• Podmiot, którego bogactwo buduje majątek Miasta 

 



Dlaczego poręczenie? 

•Podmiot zaczął działalność w gospodarce odpadami w 2007 roku.  

 

•Uzyskał wiarygodność kredytową ale znacznie mniejszą niż skala 

przedsięwzięcia ZTPOK - 90 mln zł linii kredytowej z PKO BP 

 

• Skala przedsięwzięcia przekracza dotychczasowe działania podmiotu. 

 

•Przedsięwzięcie ZTPOK  powoduje konieczność finansowania  

wspierającego w kwocie 220 mln zł.  

 

•Konieczny podmiot wiarygodny na czas do oddania inwestycji do 

użytkowania 

 

 

 



Dlaczego Spółka uzyska dofinansowanie 

bezzwrotne z Funduszu Spójności:  

• Nie można uzyskać dotacji na projekt "zły„ ekonomicznie 

 

• Analiza Jaspers potwierdziła jego racjonalność 

 

• Analiza Grupy roboczej NFOŚ potwierdziła jego 

racjonalność 

 

• Analiza specjalistów z regionu potwierdziła jego 

racjonalność. 



Dlaczego NFOŚ i WFOŚ zdecydował się 

udzielić pożyczki na to przedsięwzięcie  

• Nie można uzyskać dotacji na projekt "zły„ ekonomicznie 

 

• Analiza Jaspers potwierdziła jego racjonalność 

 

• Analiza Grupy roboczej NFOŚ potwierdziła jego 

racjonalność 

 

• Analiza specjalistów z regionu potwierdziła jego 

racjonalność. 



Co finansowo oznacza projekt ZTPOK? 

• Oznacza, że ProNatura zdaniem Komisji Europejskiej i 

NFOŚ jest w stanie zbudować ZTPOK od strony 

technicznej, finansowej i kadrowej, 

 

• Oznacza, że ProNatura zdaniem powyższych jest w 

stanie sfinansować to przedsięwzięcie z udziałem 

środków własnych i środków pożyczonych, 

 

• Oznacza, że zdaniem powyższych Spółka jest w 

stanie spłacić pożyczone środki z rentownej 

działalności ZTPOK.   



Co finansowo oznacza projekt ZTPOK? 

Oznacza, że przedsięwzięcie ZTPOK warte 562 mln zł,  

w 2027 roku będzie wyłączną własnością Spółki 

Miejskiej ProNatura. 

 

Oznacza, że mieszkańcy płacąc opłatę nie wyższą niż 

przy metodzie tradycyjnej stają się właścicielem 

ogromnego majątku. 

 



Czy ProNatura dostałaby pożyczkę jeżeli 

ekonomicznie nie byłaby w stanie jej spłacić  

? 

NIE 



Czy ProNatura dostałaby pożyczkę i dotację 

jeżeli projekt nie byłby ekologicznie bezpieczny 

? 

NIE 



Czy zagrożenia projektu są badane przez 

dotujących, pożyczkodawców? 

Tak, badane są zagrożenia: 

• PODAŻY 

• EKOLOGICZNE 

• Technologiczne  

• inne 



Dlaczego poręczenie dla ProNatura Sp. z o.o. 

jest  dobre dla Bydgoszczy?  

• Gospodarka odpadami - wymogi ekologii. 

 

• Spółka planuje tańsze dla mieszkańców 

zagospodarowanie odpadów niż metodą tradycyjną. 

 

• Spółka deklaruje możliwość spłaty pożyczek z 

działalności i potwierdzają to eksperci. 

 

• Zasady poręczenia. 



Dlaczego poręczenie dla ProNatura Sp. z o.o. 

jest  dobre dla Bydgoszczy?  

•Powstanie majątku przedsiębiorstwa ogromnej 

wartości sfinansowanego z dotacji i z zysków z jego 

działalności . 

 

•Deklaracja zakupu ZTPOK przez konkurenta. 

 

•Będziemy korzystać z energii cieplnej i elektrycznej 

produkowanej przez ZTPOK. 

 



Dziękujemy za uwagę 


