Warszawa, 17 marca 2014 r.

ZAPROSZENIE
NA FORUM DLA INWESTORÓW
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. PPP NARZĘDZIEM
KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI ZADANIA
WŁASNEGO GMINY KRZYWIŃ
W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W
OBSZARZE MIASTA KRZYWIŃ ORAZ
MIEJSCOWOŚCI JERKA I ŁUSZKOWO
28 marca 2014 r., Krzywiń

Szanowni Państwo,
W imieniu Gminy Krzywiń oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy
potencjalnych Partnerów Prywatnych, operatorów systemów wodno- kanalizacyjnych, firmy z branży
budowlanej, finansowej, inwestorów, do udziału w Forum dla Inwestorów poświęconym
przedsięwzięciu pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji
zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze Miasta Krzywiń
oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo (dalej jako „Projekt PPP).
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Celem Forum dla Inwestorów jest przedstawienie założeń przedsięwzięcia, jego promocja a także
przedyskutowanie założeń i przyszłej jego realizacji w ramach PPP.
Przedmiotem Projektu PPP jest wybudowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej dla miasta Krzywiń oraz włączenie kolektorem tłocznym istniejącej kanalizacji ścieków w
miejscowościach Jerka i Łuszkowo do nowobudowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń wraz z
likwidacją oczyszczalni ścieków w Jerce. W zakresie inwestycyjnym, przedsięwzięcie obejmuje:
 wybudowanie oczyszczalni ścieków o wydajności odpowiadającej planowanemu zasięgowi
oddziaływania, tj. mieszkańcom i podmiotom gospodarczym w miejscowościach Krzywiń,
Jerka i Łuszkowo oraz kanalizacji sanitarnej.
Sam obiekt oczyszczalni ścieków planuje się zlokalizować na działce gminnej położonej w
obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską
Krzywinia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod
budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w chwili obecnej znajduje się zrekultywowane
składowisko odpadów komunalnych. Obecnie na terenie miejscowości Krzywiń nie ma
oczyszczalni ścieków.
Budowa nowej oczyszczalni ścieków podyktowana została koniecznością oczyszczania
ścieków z miejscowości Krzywiń, które do oczyszczalni będą doprowadzane projektowaną
kanalizacją sanitarną. W związku z tym jest to przedsięwzięcie, które zmierza do
uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Krzywinia.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta Krzywiń.
Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym wraz z przepompowniami ścieków i przykanalikami kanalizacji sanitarnej do
granicy posesji w mieście i gminie Krzywiń. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę sieci
wraz z przykanalikami kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego.
Ogółem planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości około
17282,3 mb dla miasta Krzywiń, wraz z włączeniem poprzez budowę kolektora tłocznego ścieków
pochodzących z miejscowości Jerka i Łuszkowo do nowo budowanej oczyszczalni w Krzywiniu.
Przewiduje się też likwidację oczyszczalni ścieków w Jerce.
Ze względu na nieefektywną pracę oczyszczalni ścieków w Jerce oraz budowę zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków w miejscowościach Jerka i Łuszkowo konieczne stało się zadanie polegające
na jej likwidacji. Celem likwidacji są bezsporne korzyści dla środowiska w postaci sprawnego
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków na oczyszczalnię spełniającą wymagania w zakresie
ścieków oczyszczonych w Krzywiniu.
Włączenie do planowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń ścieków pochodzących z oczyszczalni
ścieków w Jerce ma na celu scentralizowanie i dociążenie nowoprojektowanej oczyszczalni, a
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jednocześnie wzmocnienie opłacalności inwestycji dla Partnera Prywatnego poprzez zapewnienie
regularnych dostaw większej ilości ścieków bytowych.
Szacunkowe nakłady w przedsięwzięciu, wynoszą
około 25 000 000 zł netto, a planowany okres
współpracy z Partnerem Prywatnym przewidywany
jest na okres 15-20 lat, przy czym, dopuszcza się
okres dłuższy.
W ramach przedsięwzięcia dopuszcza się też
opcjonalną realizację wspólnie z partnerem
prywatnym kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Krzywiń.
Podczas Forum będą Państwo mogli poznać i
przedyskutować szczegóły dotyczące Projektu PPP,
jego specyfiki oraz możliwości współpracy przy jego
realizacji z Gminą Krzywiń. Planuje się
zaprezentować
zakładane
cele,
szczegółowe
założenia przedsięwzięcia, planowany model PPP, w
którym ma być ono zrealizowane tj. zakres zadań i
podział ryzyka, model wynagradzania Partnera.
Planowane jest przedstawienie założeń inwestycji,
najważniejszych założeń finansowych oraz obecnego
stanu przygotowania przedsięwzięcia, w celu
poznania opinii Partnerów Prywatnych na temat zakresu i preferowanej formy współpracy przy
wspólnej realizacji projektu. Przedstawiony zostanie również harmonogram dalszych działań.

Forum odbędzie się 28 marca 2014 roku, w godzinach 12.00-15.00 w Krzywiniu, przy
ulicy Kasztelańskiej 1, w Domu Strażaka.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 marca 2014 r. pod nr telefonu +48 22 699 70 01-03 lub
emailem na adres: pelka@inves.pl. Informacji na temat Forum udziela Kacper Kozłowski, doradca w
Investment Support: kozlowski@inves.pl.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Burmistrza Gminy Krzywiń
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Kacper Kozłowski
Project Director
Investment Support
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PROGRAM FORUM DLA INWESTORÓW
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
PPP NARZĘDZIEM KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI
ZADANIA WŁASNEGO GMINY KRZYWIŃ
W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W OBSZARZE
MIASTA KRZYWIŃ ORAZ MIEJSCOWOŚCI JERKA I
ŁUSZKOWO
28 marca 2014 r., Krzywiń

FORUM DLA INWESTORÓW
12.00-12.10

Powitanie przez Burmistrza Gminy Krzywiń
Wprowadzenie do tematu Forum przez Prowadzącego.

12.10-12.35

Zasady realizacji projektów PPP jako możliwość realizacji inwestycji z
udziałem partnera prywatnego na postawie obowiązujących przepisów –
uwarunkowania prawno-organizacyjne Przedsięwzięcia
Doradcy Gminy: Investment Support/ Kancelaria Trusiewicz Siwko

12.35-12.50

Omówienie celów realizacji Przedsięwzięcia
Przedstawiciel Gminy

12.50-13.00

Omówienie zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia
Doradcy Gminy: Investment Support/ Kancelaria Trusiewicz Siwko

13.00-13.30

Przedstawienie założeń i sposobu realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP
Doradcy Gminy: Investment Support/ Kancelaria Trusiewicz Siwko

13.30-13.50

Przedstawienie podstawowych założeń fiansowych Pzedsięwzięcia.
Doradcy Gminy: Investment Support/ Kancelaria Trusiewicz Siwko

13.50-14.50

Pytania od uczestników i dyskusja

14.50-15.00

Podsumowanie spotkania

Rejestracja udziału w Forum: faxem na nr: 22 699 70 04 lub emailem na adres:
pelka@inves.pl.
Forum odbędzie się 28 marca 2014 roku, w godzinach 12.00- 15.00, w Krzywiniu,
przy ulicy Kasztelańskiej 1, w Domu Strażaka.
W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 699 70 01-03.
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