
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/1144/PolskiLad

Data wpływu Wniosku do Banku: 2022-02-25

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania z:
Komunikat RODO: Tak
Regulamin Naboru Wnioskówo Dofinansowanie: Tak
Oświadczenie o pomocy publicznej: Tak
Oświadczenie o środkach publicznych: Tak

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
NazwaWnioskodawcy:Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

Adres:

Ulica: ŻOŁNIERZY WIN

Nr budynku: 22

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 22-200

Miejscowość: WŁODAWA

Województwo: lubelskie

Powiat: WŁODAWSKI

Gmina: M. WŁODAWA

REGON: 060012278

NIP: 5651447822

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Józef

Nazwisko: Steć

Telefon:797655260

Adres e-mail: jozef.stec@mzcwlodawa.pl

Strona 1 z 2



III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 30.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 0619062

Obszar inwestycyjny:Gospodarka odpadami

Nazwa inwestycji: Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa
alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych

Opis inwestycji:Zadaniem jest budowa hali i linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z odpadów
nie podlegających recyklingowi, będących pozostałością po segregacji frakcji nadsitowej odpadu
komunalnego w instalacji komunalnej we Włodawie. Ilość posiadanych odpadów do produkcji paliwa
- ok. 8 tys. Mg/rocznie. Zagospodarowanie tego odpadu obecnie to koszt ok. 5,5 mln zł, a po
przetworzeniu na paliwo alternatywne wraz z kosztami przetworzenia szacuje się, że wyniesie ok.
4,3 mln zł. Przewidywane ograniczenie kosztów po realizacji inwestycji ok. 22%. W zakres inwestycji
wchodzi: a) budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego o pow. ok. 600 m2, b) budowa linii do
produkcji paliwa alternatywnego RDF o wydajności ok. 10 tys. Mg/rok wyposażonej w niezbędne
urządzenia technologiczne, c) zakup i montaż suszarni do dosuszania paliwa alternatywnego RDF
zasilanej gazem ziemnym lub alternatywnym paliwem ekologicznym z przyłączem do sieci gazu
ziemnego lub budowa źródła ciepła ekologicznego, d) zakup i montaż systemu sterowania
elektronicznego z poziomu operatora Sortowni z linią do produkcji paliwa alternatywnego,
magazynami i suszarnią, e) dostosowanie sieci wodociągowej i dróg dojazdowych na potrzeby
zabezpieczenia p-poż. Efektem jest linia produkcji paliwa alternatywnego o wydajności ok. 10 tys.
Mg/rok. przygotowana do kryteriów zrównoważonego rozwoju i na potrzeby EU ETS z dnia
27.09.2021 poprzez System KZR INiG dla łańcucha dostaw RDF, dająca zmniejszenie kosztów
zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej oraz odpadów wielkogabarytowych, a przez to
minimalizacja kosztów w systemie gospodarki odpadami wpływających na wysokość opłaty
ponoszonej przez mieszkańców. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Obecnie jest w fazie postępowania środowiskowego. Miejsce realizacji: teren Zakładu
Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., której w 100% właścicielem jest Międzygminny Związek
Celowy z siedzibą we Włodawie.

Oświadczamy, że rozpoczęciepostępowania zakupowegonastąpiw terminie do 6miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-04-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 300.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 5.700.000,00
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