
Kielce, dnia 9 lipca 2018 roku

Informacja Prasowa

W związku  z  pojawiającymi  się  w mediach  publikacjami  dotyczącymi  planowanej  inwestycji
spółki Hydrogeotechnika sp. z o.o.  przy ul. Karskiego 17 w Kielcach, które niestety nie są oparte
o pełne informacje, spółka przedstawia następujące wyjaśnienia.

W 2016 roku spółka Hydrogeotechnika sp. z o.o. zakupiła nieruchomość położoną w Kielcach
przy ul.  Karskiego 17 z przeznaczeniem na inwestycję z zakresu unieszkodliwiania odpadów.
Nieruchomość ta znajduje się na obszarze, który według Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  Kielce  (Uchwała  RM Kielce  nr  Nr  580/2000 z  dn.
26.10.2000  z  późn.  zm.)  określony  jest  jako  „tereny  o  przewadze  funkcji  produkcyjno-
magazynowych  i  usług  technicznych  z  dopuszczeniem  funkcji  usług  ogólnomiejskich  i
mieszkalnictwa.”  Teren  ten  do  dzisiaj  nie  jest  objęty  żadnym  planem  miejscowego
zagospodarowania,  ani  nie  jest  sporządzany  dla  niego  żaden  taki  plan.  Zatem  zgodnie  z
wszelkimi regulacjami przyjętymi przez Miasto Kielce – teren ten przewidziany jest głównie do
celów produkcyjno-magazynowych i usług technicznych. Planowana inwestycja ma realizować
właśnie ten cel.

Inwestycja spółki Hydrogeotechnika polegać będzie na zbudowaniu dwóch niewielkich instalacji
przemysłowych  służących  do  unieszkodliwiania  odpadów.  Instalacja  nr  1  będzie  mieć
powierzchnię całkowitą 100 m2, a instalacja nr 2 – 300 m2. Inwestycja działać będzie w oparciu o
specjalistyczną technologię bioremediacji, czyli oczyszczania przy użyciu naturalnych procesów,
które  zostały  odpowiednio  zoptymalizowane  i  przyspieszone.  Spółka  Hydrogeotechnika  jest
jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się bioremediacją i posiada w tym zakresie
wieloletnie doświadczenie i własne autorskie metody. Schemat i opis zasad działania instalacji,
które powstaną w ramach inwestycji,  przedstawiony jest w załączeniu.  Instalacje te będą w
pełni odizolowane od podłoża oraz umieszczone wewnątrz ochronnej hali namiotowej.

Te  instalacje  do  unieszkodliwiania  odpadów  nie  będą  generować  żadnych  uciążliwych
zapachów, hałasów,  zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wody ani w inny sposób szkodzić
środowisku. Z punktu widzenia nieruchomości  sąsiadujących działanie tych instalacji  polegać
będzie na tym, że na miejsce inwestycji w szczelnie zamkniętych, odpowiednio oznaczonych i
monitorowanych  samochodach  przywożone  będą  określone  substancje  przemysłowe,  które
wewnątrz specjalistycznych instalacji zostaną poddane ściśle określonej bioremediacji zgodnie z
wiedzą  naukową.  Po  tym  unieszkodliwieniu  substancje  te  zostaną  wywiezione  z  terenu
inwestycji tak samo, jak tam przyjechały. Inwestycja działać będzie zatem jak typowa instalacja
przemysłowa, gdzie jeden zasób przerabiany jest na inny – przy czym ta inwestycja nie będzie
dymić, śmierdzieć ani hałasować, bo jej działanie oparte jest o bioremediację.



Inwestycja nie jest składowiskiem (wysypiskiem) odpadów, nie jest spalarnią ani żadnym tego
rodzaju przedsięwzięciem, które może być uciążliwe dla sąsiadów. W bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji  znajdują  się  duże  zakłady  przemysłowe  takie  jak  „Prema”  czy  „Effector”,  które
prowadzą o wiele szerzej  zakrojoną działalność i  decydują o przemysłowym charakterze  tej
części Kielc.

Spółka  Hydrogeotechnika  sp.  z  o.o.  zmierza  do  realizacji  inwestycji  zgodnie  z  prawem.  W
grudniu  2017  roku  złożony  został  do  Urzędu  Miasta  Kielce  Raport  o  oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Od tego czasu spółka udziela wszelkich wyjaśnień, o jakie tylko
pytają władze miasta. Aktualnie przeprowadzane są konsultacje społeczne, których zasady są
określone  przepisami  prawa.  O tych  konsultacjach  mieszkańców  informuje  Urząd  Miasta  w
sposób zwyczajowo przyjęty, na co spółka nie ma wpływu.

Spółka w sprawie inwestycji niczego nie ukrywa ani nigdy nie będzie ukrywać. Przedstawiciele
spółki  bezpośrednio  zajmujący  się  tą  inwestycją  będą  obecni  na  konferencji  prasowej
Prezydenta  Miasta  Kielce  zaplanowanej  na  dzień  10  lipca  2018  roku  oraz  na  spotkaniu  z
mieszkańcami  zaplanowanym  na  11  lipca  2018  roku,  na  godzinę  18:00  w  Karczmie  „Pod
Telegrafem” przy ul. Narciarskiej 6 w Kielcach.

Przedstawicieli mieszkańców oraz mediów zapraszamy także na wizytę w analogicznej instalacji,
jaka już funkcjonuje na nieruchomości spółki Hydrogeotechnika w Rzędowie (gm. Tuczępy), po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
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Hydrogeotechnika  sp.  z  o.  o.  jest  firmą projektowo-wykonawczą  realizującą  prace  na  rzecz
poprawy środowiska naturalnego w branżach: ochrona środowiska, gospodarka odpadami oraz
geologia. Na rynku funkcjonuje od 1992 r. i od samego początku ma siedzibę w Kielcach, gdzie
zatrudnia ponad 100 osób, z czego ponad 85% ze specjalistycznym wykształceniem wyższym.
Spółka  działa  zarówno  na  rynku  lokalnym,  jak  i  ogólnokrajowym  i  jest  jednym  ze
świętokrzyskich liderów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. 
Hydrogeotechnika Sp. z o. o. świadczy usługi w dostosowaniu do potrzeb i wymagań Klienta.
Wykonując specjalistyczne usługi  firma daje gwarancję ich najwyższej  jakości.  Wynika ona z
wieloletniego doświadczenia firmy, dysponowania wykwalifikowaną kadrą oraz wysokiej klasy
sprzętem inżynierskim.


