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Spółkę Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  

Sp. z o.o. powołano 24 października 2007 roku, choć sama nazwa funkcjonuje  

od sierpnia 2008 roku. Od 2009 roku spółka zaczęła świadczyć również usługi 

odbioru odpadów i sprzątania, co odnotowała bydgoska prasa.  

 

Artykuł „Ruszają na wojnę o śmieci” ukazał się w Gazecie Pomorskiej  

1 września 2009 roku. GP poinformowała, że ProNatura będzie od 1 października 2009 

roku „nowym graczem” na bydgoskim rynku śmieciowym. Zapowiadano,  

że spółka będzie chciała zdobyć rynek konkurencyjnymi cenami. Warto przypomnieć,  

że w tym czasie pozwolenie na odbiór odpadów w Bydgoszczy uzyskało 15 firm,  

z czego Remondis, największa z nich, miała aż 60 procent udziałów w rynku. 

„(…) zamieszanie z rynkiem śmieciowym zaczęło się od podwyżki cen za wywóz 

śmieci na wysypisko. Do tej pory firma, która przywoziła odpady na bydgoskie 

wysypisko, płaciła 176 złotych za tonę. W czerwcu ceny wzrosły do 208 złotych. 

Zdaniem urzędników wydziału gospodarki komunalnej podwyżka była konieczna,  

bo w Bydgoszczy ceny były zbyt niskie. Efektem tej podwyżki, były kolejne. Od lipca 

ceny podniosły też firmy zajmujące się wywozem śmieci.” - czytamy w „Pomorskiej”. 

Autor dodaje, że zdaniem urzędników dla podwyżki cen przez firmy zajmujące się 

wywozem odpadów nie było żadnego uzasadnienia i informuje, że ProNatura rusza  

od 1 października 2009 roku z usługą wywożenia śmieci i sprzątania. „Na razie spółka 

ProNatura będzie dysponować jednak tylko jedną śmieciarką, w listopadzie kupi drugą, 

a na początku przyszłego roku trzeci samochód.”. 

 

Spółka jako częściowy beneficjent ZRP 

Nowe kompetencje i możliwości ProNatury były elementem zmiany polityki 

gospodarki komunalnej w mieście. Koniecznością było jej przemodelowanie,  

czego jednym z efektów była likwidacja istniejącego od 1993 roku Zakładu Robót 

Publicznych. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Bydgoszczy podjęła  

26 maja 2010 roku. ZRP miał z dniem 1 kwietnia 2010 przejść w stan likwidacji, która 

miała zakończyć się 30 listopada 2010 r. 

  

Do 2009 roku w mediach informacje dotyczące Zakładu Robót Publicznych, którego 

częściowym beneficjentem stała się ProNatura, pojawiały się sporadycznie, zazwyczaj 

w kontekście sprzątania. 29 kwietnia 2003 roku „Gazeta Pomorska” opublikowała  

np. tekst „Gruz z generała”. „na Wyżynach (w pobliżu SP nr 25) pracownicy Zakładu 

Robót Publicznych zaczęli wykopywać cokół, na którym kiedyś znajdowało się 

popiersie generała Karola Świerczewskiego i, które zostało ukradzione.”  

- informowała GP. 13 marca 2006 roku Express Bydgoski z kolei informował, że ZRP 

otrzyma 15 kompletów odzieży, mającej chronić jego pracowników przed ptasią grypą. 

„Kosmicznych” kombinezonów używano wówczas w Smukale Dolnej, gdzie 

znajdowano martwe ptaki. Express informował też (1 lipca 2008 r.), że ZRP miał swój 

udział w przebudowie stadionu „Zawiszy”. „W okresie, kiedy był ogłoszony przetarg 



na wykonawcę, Zakład Robót Publicznych przeprowadzał już roboty przygotowawcze 

i rozbiórkowe” – czytamy w EB. Zakład Robót Publicznych uczestniczył także,  

w styczniu 2010 r., w akcji, o której być może w przyszłości będzie już można jedynie 

poczytać: walce ze skutkami zimy. „- Pierwsze prace związane z usuwaniem hałd 

zaczęliśmy w nocy” - wyjaśniała na łamach Expressu ówczesna rzeczniczka ZDMiKP. 

„- Nie chcemy utrudniać ruchu. Na nasze zlecenie Zakład Robót Publicznych wywoził 

śnieg ze Starego Miasta i głównych skrzyżowań w Śródmieściu na Babią Wieś.  

Tej nocy chcemy uprzątnąć hałdy zalegające w strefie płatnego parkowania.”. 

 

Likwidacja Zakładu Robót Publicznych 

Trzeba dodać, że pracownicy zlikwidowanego Zakładu Robót Publicznych znaleźli 

zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, pierwszej w kraju spółdzielni 

utworzonej przez dwa samorządy (miasto Bydgoszcz oraz powiat bydgoski ziemski). 

9 lipca 2010 Express Bydgoski donosił: „Wczoraj odbyło się spotkanie założycielskie. 

Przyjęto na nim statut spółdzielni. Kolejnym krokiem będzie rejestracja spółdzielni  

w Krajowym Rejestrze Sądowym, co umożliwi jej rozpoczęcie działalności. Celem 

założenia SS „Bydgoszczanka” jest umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji 

zawodowej, zorganizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności 

zamienioną na nieodpłatną kontrolowaną pracę, a także prowadzenie działalności 

społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni. 

Utworzono ją także po to, by dać możliwość zatrudnienia byłym pracownikom 

zlikwidowanego Zakładu Robót Publicznych.”. 
 

Umowa na budowę spalarni 

29 października 2009 roku ProNatura podpisała umowę na „Budowę Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Metropolitalnego”. Projekt miał być finansowany ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Bydgoska spalarnia, jedna 

z największych inwestycji w regionie, miała powstać do końca 2015 roku i rocznie 

zamieniać w energię około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia  

i ościennych gmin. 
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