
Opis zakładu należącego do „Bielmlek” Spółdzielni Mleczarskiej w upadłości 

Zakład usytuowany jest w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52  

na nieruchomościach, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach 

BI1P/00038806/7, BI1P/00094725/5, BI1P/00095616/5, BI1P/00102174/7, BI1P/00046345/6, 

BI1P/00098433/9. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 7,9237 ha, w tym 7,2983 ha to 

grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym, natomiast 0,6254 ha stanowi własność 

Spółdzielni. Zakład wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje i przyłącza.  

W pobliżu nieruchomości przebiega linia dystrybucyjna gazu ziemnego. 

Zakład posiada następujące działy: 

1. Odbiór Surowca z dwoma stanowiskami odbiorczymi (wagi samochodowe), 

2. Laboratorium Odbioru (wyposażone w Bactoscan, Fossomatic, Milcoscan), 

Fizykochemiczne, Mikrobiologiczne, Kotłowni i Oczyszczalni, 

3. Aparatownia – linia przygotowania mleka spożywczego, 

Pasteryzacja i wirowanie 2x25.000 i 1x35.000 litrów/godzinę z baktofugą i standomatem, 

wirówka oczyszczająca serwatkę 1x35.000 litrów na godzinę. 

4. Masłownia o możliwości produkcyjnej 50 ton masła/dobę pakowanego w bloki 25kg, 

5. Proszkownia CDI-800 (lata budowy 2015-2019)  o wydajności (zamiennie) dziennie: 

- odtłuszczone mleko w proszku - 96 560 kg 

- mleko pełne – 88.580 kg 

- serwatka słodka w proszku – 109.880 kg 

- mleko z dodatkiem tłuszczy roślinnych 

- mleko zaglomeryzowane i instant 
 

Na nieruchomości znajdują się poniższe budynki:  

1. Budynek kotłowni węglowej - pow. użytkowa 2.525,4 m2 

2. Budynek zaplecza technicznego - pow. użytkowa 808,59 m2 

3. Flotator - pow.  użytkowa 158,6 m2 

4. Budynek produkcyjny serowni - pow. użytkowa 1.315,8 m2 

5. Budynek magazynowy, hurtownia, sala bankietowa - pow. użytkowa 1.907,41 m2 

6. Budynek proszkowni G - pow. użytkowa 2.757,85 m2 

7. Budynek laboratorium odbioru mleka - pow. użytkowa 501,62 m2 

8. Hala produkcyjna - pow. użytkowa 915,25 m2 

9. Budynek biurowy trzypiętrowy - pow. użytkowa 1.122,60 m2 

10. Budynek magazynowy - pow. użytkowa 1.278,00 m2 

11. Budynek portierni - pow. użytkowa 16,00 m2 

12. Budynek socjalny - pow. użytkowa 456,00 m2 

13. Budynek rampy - pow. użytkowa 127,00 m2 

14. Oczyszczalnia - pow. użytkowa 72,00 m2 

15. Budynek proszkowni (2017) CDI-800: 

Suma powierzchni użytkowej netto – 3.653,80 m2 

Powierzchnia pomostów wyparki - 359,80 m2 

Powierzchnia zabudowy - 1.216,90 m2 

Powierzchnia całkowita - 4 013,60 m2 

Kubatura - 36.214,00 m2 

16.  Budynek magazynowy łącznik pow. użytkowa – 1.484,40 m2 

17.  Budynek magazynowy pow. użytkowa – 4.818,40 m2 

 

W skład infrastruktury technicznej wchodzi: 

1. Kotłownia z urządzeniami towarzyszącymi wyposażona w dwa kotły parowe OR10-140  

o wydajności max 6 500 kW każdy, mocy cieplnej 8,23 MW - pracujące oraz 1 kocioł OR10-

140 - zatrzymany. Kotły przystosowane są do spalania miału węglowego i biomasy, 



2. Amoniakalna instalacja chłodnicza - 2 zestawy York (chilery) o łącznej mocy chłodniczej 

około 2 400kW, 

3. Linia do przyjęcia i dystrybucji chemii  - 2 tanki x 25 m3 na sodę i kwas (2014/2017), 

4. Stacje mycia typu CIP – 3 szt., 

5. Oczyszczalnia ścieków na potrzeby zakładu z flotatorem ciśnieniowym DAF oraz dwoma 

reaktorami biologicznymi typu SBR BIOGEST 

6. Zasilanie w wodę: 2 studnie głębinowe (działające naprzemiennie) o wydajności 

eksploracyjnej 100 m3/h i 120 m3/h. Uzdatnianie następuje w 2 filtrach ciśnieniowych  

o przepływie 100 m3/h. Dystrybucja wody odbywa się poprzez 2 zestawy pomp 

hydroforowych. Woda gromadzona jest w 2 zbiornikach po 150.000 litrów każdy, 

7. Zasilanie zakładu w energię elektryczną odbywa się poprzez 2 linie średniego napięcia 

15kV - jedna główna, druga rezerwowa, rozdzielnia kontenerowa PZO, 

8. Zbiorniki zewnętrzne do przechowywania surowców, produktów i wody – łącznie 31 sztuk 

o pojemności ok. 4.000.000 litrów, w tym 3 tanki po 300.000 litrów oraz 3 tanki po 150.000 

litrów przy budynku proszkowni CDI. 

Najnowsza inwestycja to Proszkownia CDI-800 (lata budowy 2015-2019) 

W zakresie projektu zakupiono i wybudowano: 

− wirówkę do mleka ze standomatem i baktofugą (wirówka do oczyszczania mleka  

z bakterii) o wydajności 35.000 litrów /godzinę, 

− wirówkę oczyszczającą do serwatki o wydajności 35.000 litrów/godzinę, 

− trzy tanki po 300.000 litrów każdy, 

− sześć tanków po 150.000 litrów każdy, 

− budynek i urządzenia proszkowni CDI – 800 GEA, 

− budynek magazynowy przy proszkowni o powierzchni 4.818,40 m2, 

− budynek magazynowy z łącznikami z zainstalowanymi urządzeniami chłodniczymi o 

powierzchni 1.484,40 m2. 
 

Budynek proszkowni CDI-800 posiada 5 kondygnacji, powierzchnia wewnętrzna 3.865,5 m2 

wysokość 37,73 m. Konstrukcja mieszana stalowo – żelbetonowa. W budynku proszkowni 

zainstalowano poniższe urządzenia pochodzące od producenta GEA Process Engineering: 

− wyparka Niro 2-MVR z mechaniczną sprężarką oparów, 

− krystalizatory serwatki 5 sztuk po 35 000 litrów każdy, 

− suszarnia rozpyłowa CDI-800, 

− Vibrofluidyzator, 

− filtr workowy, 

− sterownia,  

− stacja mycia CIP, 

− system mieszania tłuszczy. 

Pakowanie proszku odbywa się na linii dostarczonej przez PREMIER TECH CHRONOS B.V. 

typ OLMH1-1040 BF. Pakowanie odbywa się w worki 25 kg oraz w worki Big Bag 1.000 kg 

poprzez stację BIG-BAG typ BBF-NXT. Linia pakowania wyposażona jest w palety zator, 

owijarkę, transport palet pustych, filtr aspiracyjny, urządzenie do drukowania i naklejania 

etykiet. Zapakowany proszek przewożony jest bezpośrednio do magazynu proszku, 

usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie. Urządzenie pakujące w worki, jak również 

krystalizatory, przygotowane są do pakowania w atmosferze gazu obojętnego (azotu). 

Na terenie nieruchomości znajduje się w trakcie budowy stacja sprzedaży paliw 

płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi. Wykonano prace ziemne oraz posadowiono 

konstrukcję budynku pawilonu handlowego.  

W dniu 9 września na wieży proszkowni CDI- 800 miał miejsce pożar. Szkody 

wycenione są na ok. 10 mln. zł. Przedsiębiorstwo jest ubezpieczone. Cena sprzedaży została 



pomniejszona o wartość szkody i wynosi  140 mln. zł. W cenie tej zawiera się również cesja 

odszkodowania. 

 

  


