
Szanowni Mieszkańcy Gminy Mirzec 
 

Zapadła decyzja o budowie bioelektrowni w Starachowicach. Będzie to 
największa tego typu inwestycja w Polsce. Łączna moc elektryczna i 
gazowa wyniesie 10 MW.  
Przedsiębiorstwo „Bioelektrownie Świętokrzyskie” MK Sp. z o.o w 
Kielcach prace inwestycyjne planuje rozpocząć już pod koniec 2015 
roku, a obiekt zamierza oddać do użytku z początkiem roku 2017.  
Bioelektrownia zasilana będzie głównie biomasą roślinną pochodzenia 
rolniczego.  
Naturalnym zapleczem surowcowym dla bioelektrowni będzie gmina 
Mirzec.  
Zgodnie z ustaleniami z Wójtem Gminy, panem Markiem Kukiełką, nie 
prowadzimy rozmów na temat dostaw surowców w innych gminach – 
zostawiamy je na moment, kiedy nie uda się zbilansować potrzeb 
surowcowych na terenie gminy Mirzec. 
Pierwsza tura spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw 
wskazuje na duże zrozumienie poczynań inwestora oraz bardzo duże 
zainteresowanie obydwiema formami współpracy: dostawą surowca jak i 
użyczeniem ziemi. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że do końca bieżącego roku uda nam się 
zbilansować potrzeby surowcowe w obrębie gminy, bez potrzeby 
posiłkowania się zasobami gmin sąsiednich. 
Ustaliliśmy z panem Wójtem również sprawę zatrudnienia w bazie 
surowcowej którą zamierzamy zbudować w obrębie sołectwa Tychów 
Stary – w pierwszej kolejności pracę otrzymają mieszkańcy gminy 
Mirzec. To samo dotyczy bazy maszynowej z chwilą kiedy ona powstanie 
(warunkiem jest uzyskanie co najmniej 500 ha ziemi w użyczenie). 
 
Mając na uwadze przyjęcie z jakim spotkaliśmy się w czasie pierwszej 
tury spotkań na terenie gminy Mirzec wierzymy, że nasza współpraca 
oparta będzie na partnerstwie i solidnych podstawach. Jesteśmy 
przekonani, że zaowocuje ona obopólnymi korzyściami, ku zadowoleniu 
Państwa – dostawców surowców i nas inwestorów. 
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Ramowe zasady współpracy: 

 



Produkcja substratów (masy zielonej)  
 

 Kontraktacja na okres od 5 – 24 lat 

 Umowy zawierane indywidualne 

 Rozliczenia gotówkowe, barterowe (nawóz produkowany w bioelektrowni z 
możliwością dalszej odsprzedaży za zielonkę lub kiszonkę dostarczoną do 
bioelektrowni) lub łączone 

 Opieka i doradztwo agrotechniczne 
Wypowiedzenie umowy przez rolnika z rocznym wyprzedzeniem bez konsekwencji 
finansowych z jego strony 
 
Użyczenie ziemi 
 

 Umowy na okres 5 – 24 lat 

 Umowy zawierane indywidualne 

 Właściciel zatrzymuje dopłaty obszarowe i dodatkowo 200 zł za użyczenie gruntów za 
każdy ha użyczonego gruntu 

Wypowiedzenie umowy przez rolnika z rocznym wyprzedzeniem bez konsekwencji 
finansowych z jego strony z jednoczesną gwarancją przywrócenia ziemi do stanu sprzed 
umowy na koszt bioelektrowni 
 
Jeżeli inwestor pozyska na zasadzie użyczenia minimum 500 ha ziemi pod uprawy roślin 
energetycznych na potrzeby bioelektrowni Starachowice, to przy magazynie surowcowym w 
gminie Mirzec powstanie baza maszynowa, z której będą mogli korzystać nieodpłatnie ( 
zwracając jedynie koszt paliwa i wynagrodzenie operatora sprzętu ) wszyscy producenci 
biomasy z gminy Mirzec, którzy podpiszą umowę na produkcję i dostawę substratów do 
bioelektrowni Starachowice. 

 

Wyjściowe propozycje cen kontraktacyjnych: 

Zielonki 
  
1 tona zielonki z kukurydzy energetycznej – 90 zł 
1 tona zielonki z topinamburu (łodygi i bulwy) – 80 zł 
1 tona zielonki z traw energetycznych – 40 - 45 zł 
1 tona zielonki z perzu wydłużonego zbitokępkowego – 50 zł 
1 tona surowych buraków energetycznych (korzeń i liście) – 80 zł 
 
Kiszonki 
 
1 tona kiszonki z kukurydzy energetycznej – 110 zł 
1 tona kiszonki z topinamburu (łodygi i bulwy) – 100 zł 
1 tona kiszonki z traw – 55 zł 
1 tona kiszonki z perzu wydłużonego zbitokępkowego – 60 zł 
1 tona kiszonki z buraków energetycznych (korzeń i liście) – 90 zł 
 
Ceny innych substratów uzgadniane będą indywidualnie. 
 

- Ceny ulegają corocznie waloryzacji o poziom inflacji 
- Ceny co pół roku indeksowane są o zmianę współczynnika ceny 1 litra 

oleju napędowego 
 
 
 
 
 



List intencyjny 

W   związku  z  budową   bioelektrowni   zlokalizowanej    w   Starachowicach oraz 

bazy magazynowej w Mircu  

 ja,  …………………………………………………………………………. zamieszkały w  

……………………………………………………………… tel. ……………………………... 

wyrażam zainteresowanie dostawą do bioelektrowni niżej wymienionych substratów z 

areału: 

1. Kiszonka/zielonka z ………………………………………….  z areału ……….  ha  

2. Kiszonka/zielonka z ………………………………………….  z areału ……….  ha  

3. Kiszonka/zielonka z ………………………………………….  z areału ……….  ha  

4. Kiszonka/zielonka z ………………………………………….  z areału ……….  ha  

5. Inne substraty ………………………………………………………………………… 

                                   ………………………………………………………………………… 

jestem zainteresowany/a użyczeniem ziemi: pow. ............ha, klasa ........................ 

 

Szczegółowe ceny, okres trwania umowy oraz inne ustalenia zawarte będą w 

umowie kontraktacyjnej podpisanej pomiędzy Bioelektrowniami Świętokrzyskimi MK 

Sp. z o.o. w Kielcach a dostawcą, z chwilą uzyskania pozwolenia budowlanego na 

budowę Bioelektrowni w Starachowicach. Szczegółowa treść umowy kontraktacyjnej 

uzgodniony zostanie z każdym dostawcą indywidualnie w terminie późniejszym.             

W trakcie spotkania inicjującego współpracę, omówiono ceny wyjściowe substratów 

(na dzień podpisania kontraktu).  

Kontrakt zawierał będzie klauzulę corocznej indeksacji cen substratów o poziom 

inflacji oraz copółroczną waloryzację o współczynnik zmiany ceny jednego litra oleju 

napędowego oraz prawach pierwokupu przez dostawcę substratu nawozu po cenach 

producenta. 

W dokumencie zawarte zostaną warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy (bez 

kar umownych lub z przywróceniem ziemi do stanu sprzed użyczenia) okres jej 

trwania oraz wszystkie inne elementy będące podstawą rzetelnej i efektywnej 

współpracy obu partnerów. 

Wypełniony dokument należy przedłożyć do Urzędu Gminy w Mircu pok. 314 lub 

sołtysa w danym sołectwie,  w terminie do 30.09.2014r. 

 

……………………… , ….. ….. 2014 r.  
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