agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl
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Cała nowa fabryka powstaje na 4,5-hektarowej działce znajdującej
się ok. 200 m od istniejącego zakładu Mlekovity w Wysokiem
Mazowieckiem. Co wpłynęło na decyzję o budowanie Fabryki
Proszków Mlecznych?
– Budowa nowej Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita jest największą inwestycją z dotychczas
zrealizowanych w historii Mlekovity – podkreślił w czasie uroczystości Dariusz Sapiński, Prezes
Zarządu Grupy Mlekovita. – Wartość inwestycji to w sumie ok. 300 mln zł. Po wybudowaniu
fabryki Mlekovita będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale
i w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkty mleczne w proszku, które będą produkowane w nowej
fabryce, to głównie produkty, których Mlekovita nie posiadała w swojej ofercie handlowej, m.in.
produkty mleczne w proszku w standardzie odżywek dla dzieci, koncentrat białek mleka,
mleko instant i wiele innych, ciekawych, innowacyjnych produktów.

Uroczyste zawieszenie wiechy na powstającym budynku odbyło się 15 września. (fot. Mlekovita)

Zawieszenie wiechy miało miejsce 15 września 2016 r. na terenie budowy fabryki.
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– Zmierzenie się z tak wymagającą inwestycją to dla nas, budowlańców, duże wyzwanie – twierdzi
Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA, generalnego wykonawcy inwestycji. –
Ponieważ w fabryce będzie produkowana żywność, obiekt musi spełnić bardzo wysokie
wymagania pod względem higienicznym i sanitarnym. Będą tu bowiem wytwarzane produkty
typu „baby food”. Budowa jest prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Powierzchnia
użytkowa obiektu to 28 tys. m2. Średnie zatrudnienie na budowie wynosi ok. 250 osób, w tym blisko
20 inżynierów.
A co o wielkiej inwestycji sądzą producenci mleka?
– Jeśli dzięki temu firma będzie skupować więcej mleka i płacić za nie dobre ceny, to każdy takiej
inwestycji przyklaśnie – mówi Zbigniew Buczkowski, rolnik z Mazowsza. – Cieszę się z sukcesów
mleczarni, ale chciałbym, żebyśmy i my, producenci mleka, mogli świętować z powodu
opłacalnych cen za mleko.
Fabryka Proszków Mlecznych została zakwalifikowana przez Ministerstwo Gospodarki
jako inwestycja o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020. Obecnie
trwające prace prowadzone są zgodne z zatwierdzonym harmonogramem. Termin zakończenia
projektu przewidziany jest na czerwiec 2017 r.
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