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1. WSTĘP  

1.1. Nazwa i podstawa opracowania 

Opracowanie stanowi koncepcję zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,, 

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 

miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15”. 

1.2.  Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań dotyczących 

zagospodarowania terenu inwestycji, stanowiącej ,,Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Twardogórze”. 

Zakres opracowania obejmuje analizę stanu wyjściowego i określenie proponowanych 

rozwiązań zawartych w części opisowej i graficznej. 

1.3. Inwestor 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15 

56-416 Twardogóra 

1.4. Lokalizacja obiektu 

Punkt selektywnej zbiórki, będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest pod 

adresem Inwestora: ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, powiat oleśnicki, woj. 

dolnośląskie. Wjazd znajduje się od strony ul. Wrocławskiej. 

1.5. Podstawa prawna opracowania i wykorzystane materiały 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.) 

2. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2014" M.P. 2011.101.1183 

3. Uchwała nr XVIII.192.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2016 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Twardogóra. 

4. Uchwała nr XVIII.193.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2016 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 



Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Twardogórze 

   proGEO Sp. z o.o.     

5 

 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wymagania i przykłady, 

Krzyśków A, Szyszkowski P, Wrocław 2012 

2. PSZOK- WYMAGANIA 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.) gminy m.in.: 

- tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  

- udostępniają  na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje 

o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające dane prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (firmę, oznaczenie siedziby i adres albo 

imię, nazwisko i adres), adresy tych punktów oraz godziny przyjmowania odpadów. 

- zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, i m.in. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące 

co najmniej następujące frakcje odpadów:  

 przeterminowane leki i chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 zużyte opony,  

 odpady zielone, 

  odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 stanowiące odpady komunalne papieru. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w KPGO 2022,  w zakresie odzysku i recyklingu, 

wymagane jest prowadzenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania 

co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

 papier i tektura, 

 metale,  

 tworzywa sztuczne,  
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 opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 popiół, 

 bioodpady, w tym odpady zielone. 

W gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymagane jest: 

 tworzenie punktów wymiany rzeczy używanych, 

 tworzenie punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia. 

 

Rady Miasta w Twardogórze w dniu 30 czerwca 2016 uchwaliła ,,Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra”. Uchwała ta określiła rodzaje odpadów, 

jakie będą selektywnie zbierane na terenie nieruchomości: papier, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady wielomateriałowe, bioodpady, opakowania ze szkła, ZSEiE, baterie i akumulatory, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyte opony, odpady BiR, 

przeterminowane leki, chemikalia, lampy fluarescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje 

odpadowe.  

Rada Miasta w Twardogórze w dniu 30 czerwca 2016 podjęła uchwałę sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości …, której załącznikiem jest Regulamin 

korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy 

Twardogóra. 

Do PSZOK w Twardogórze trafiały będą wybrane odpady z grupy 15, 17 i 20. 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ani przepisy ustawy o odpadach nie 

formułują konkretnych wymagań dla PSZOK. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy 

czym musi być spełniony warunek „łatwego dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy”.  

PSZOK musi spełniać standardy sanitarne, o których mowa w: 

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 

1650, z późn. zm.). 

Punkty selektywnego zbierania odpadów nie kwalifikują się do przedsięwzięć 

wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).  
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Stan formalno-prawny 

Teren inwestycji i znajduje się na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 

- 9/1, 4/1,3, 4/6, obręb 0001, Twardogóra, które zajmują obszar 0,4727 ha. 

Działki te stanowią własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Dla omawianego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się na terenie bazy 

Inwestora.  

Od strony północnej, przy wjeździe na teren zakładu, znajdują się budynki mieszkalne 

wielorodzinne i jednorodzinne. Z obu stron działki 3 znajdują się budynki stanowiące 

infrastrukturę bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze. Place manewrowe 

znajdują się pomiędzy budynkami. Dalej od strony południowo – wschodniej występuje 

stadion wraz z zapleczem Hali sportowo – widowiskowej oraz Plac Targowy. Od strony 

wschodniej zakład przylega do terenu zielonego związanego z doliną rzeki Skoryni. Teren jest 

ogrodzony. Powierzchnia obszaru przeznaczonego na potrzeby inwestycji wynosi ok. 900 m2. 

Powierzchnię terenu, na którym znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych stanowi utwardzony plac, wykonany jest z asfaltu. Plac jest odwadniany 

z odprowadzeniem ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej. 

Na placu znajduje się betonowa rampa do naprawy pojazdów, którą planuje się 

zlikwidować. 
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Rysunek 3.2. Aktualne zagospodarowanie terenu Zakładu 

 

Na rysunku kolejnymi cyframi oznaczono następujące obiekty: 

1 – Budynek administracyjny z zapleczem socjalnym 

2 – Garaże, zaplecze techniczne 

3 – Magazyny odpadów niebezpiecznych 

4 – Parking 

5 – Plac manewrowo – postojowy 

6 – obecne miejsca magazynowania odpadów 

Działki posiadają pełne uzbrojenie: 

- sieć wodociągową 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć energetyczną. 
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Ustalona lokalizacja jest zgodna z wymogiem ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie  

ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) dotyczącym tworzenia przez gminy punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy. Również ze względów logistycznych jest to lokalizacja 

korzystna (teren Inwestora, zaplecze jego bazy). 

3.3.  Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne określone zostały w ocenie warunków hydro-geologicznych 

(proGEO, 12.2016). 

3.4. Odległość od obszarów obiektów chronionych na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody 

 PSZOK zlokalizowany zostanie w obrębie terenu antropogenicznie przekształconego, na 

terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane - Bi, tereny 

mieszkaniowe - B, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy - Bp. Jedynie 

działka 9/1 posiada oznaczenie – pastwiska trwałe – PsVI i grunty zadrzewione i zakrzewione 

na użytkach rolnych - Lzr-PsVI. Na omawianym obszarze nie stwierdzono stanowisk fauny i 

flory chronionej, występują natomiast drzewa i krzewy, nie planuje się ich wycinki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu występują tereny zadrzewione w doliny rzeki  Skoryni. 

 W odległości do 10 km od terenu przewidzianego pod realizację PSZOK znajdują się 

następujące obiekty chronione zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody: 

Parki Krajobrazowy: 

Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy w odległości ok. 7 km 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: 

Las Pilczycki PLH 020069 w odległości ok. 3 km 

Dolina Widawy PLH 020036 w odległości ok. 5 km 

Łęgi nad Bystrzycą PLH 020103 w odległości ok. 6,5 km 

Grądy w Dolinie Odry PLH 020017 w odległości ok. 9 km 
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Rysunek 3.4.1 Lokalizacja terenu inwestycji względem obszarów chronionych przyrodniczo 

  

 

W zasięgu potencjalnego oddziaływania projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary 

i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 

parki narodowe      – brak znaczącego oddziaływania 

brak parków narodowych w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

rezerwaty przyrody    – brak znaczącego oddziaływania 

najbliżej położony Rezerwat Torfowisko koło Grabowna: ok. 3 km od terenu przedsięwzięcia 

parki krajobrazowe    – brak znaczącego oddziaływania 

najbliżej położony Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: ok. 4 km od terenu przedsięwzięcia 

obszary chronionego krajobrazu  – brak znaczącego oddziaływania  

brak obszarów chronionego krajobrazu w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

obszary Natura 2000    – brak znaczącego oddziaływania 

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są Specjalne Obszary Ochrony: 

Leśne Stawki koło Goszcza PLH 020101 w odległości ok. 2 km 

Bór Jodłowy w Goli PLH 020107 w odległości ok. 4 km 

Ostoja nad Baryczą PLH 020041 w odległości ok. 5 km 

Obszary Specjalnej Ochrony: 

Dolina Baryczy PLB 020001 w odległości ok. 5 km 

pomniki przyrody     – brak znaczącego oddziaływania 

brak pomników przyrody w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

stanowiska dokumentacyjne   – brak znaczącego oddziaływania 

brak stanowisk dokumentacyjnych w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

użytki ekologiczne    – brak znaczącego oddziaływania 

brak użytków ekologicznych w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

zespoły przyrodniczo krajobrazowe – brak znaczącego oddziaływania 

brak zespołów przyrodniczo krajobrazowych w pobliżu terenu przedsięwzięcia 

stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną   

        – brak znaczącego oddziaływania 

brak stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną w obrębie terenu przedsięwzięcia 

lokalizacj

a terenu 

inwestycj

i 
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4. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PSZOK 

4.1. Ogólne założenia funkcjonalno - przestrzenne 

PSZOK składać się będzie z trzech stref powiązanych ze sobą komunikacyjnie  

i funkcjonalnie: 

 Plac przyjmowania i magazynowania odpadów. 

 Zaplecze socjalno-administracyjne wraz ze stróżówką. 

 Część edukacyjna. 

Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych obiektów i elementów PSZOK 

przedstawione zostało na załączniku graficznym do niniejszej koncepcji. Analizie poddano 

dwa warianty. Wariant 1 – rozbudowana część edukacyjna uzyskana poprzez remont budynku 

garażowego i Wariant 2 – edukacyjne tablice informacyjne bez remontu budynku garażowego. 

W ramach każdego z dwóch rozpatrywanych wariantów zagospodarowania PSZOK przy 

ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze uwzględniono następujący sposób wykorzystania 

istniejącej infrastruktury: 

 plac o nawierzchni asfaltowej – przeznaczony do wykorzystania w obecnym 

kształcie; 

 rampa i kanał do naprawy pojazdów – przeznaczony do likwidacji, 

 budynek administracyjny z zapleczem socjalnym – przeznaczony do wykorzystania 

jako zaplecze socjalno-administracyjne PSZOK, 

 garaże, zaplecze techniczne – przeznaczone do wykorzystania, w zależności od 

wariantu wykorzystanie elewacji jako funkcji edukacyjnej (do modernizacji), 

 magazyn odpadów – przeznaczony do wykorzystania jako stróżówka PSZOK, punkt 

napraw, kącik rzeczy używanych (do modernizacji); 

 

4.2. Założenia funkcjonalne placu przyjmowania i magazynowania 

odpadów  

Funkcja: 

 Przyjmowanie i magazynowanie dostarczanych odpadów. 

 Obsługa PSZOK. 
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 Parkowanie samochodów osobowych, autobusów i rowerów. 

Elementy składowe: 

 Kontenery i pojemniki. 

 Plac magazynowania kontenerów. 

 Plac odstawy kontenerów. 

 Wiata magazynowa otwarta - odpadów budowlanych. 

 Wiata magazynowa zamknięta - odpadów komunalnych. 

4.2.1. Magazynowanie odpadów budowlanych i przemysłowych w wiacie otwartej 

 

Wiata przeznaczona będzie do magazynowania odpadów wielkogabarytowych, których 

magazynowanie w kontenerze nie będzie ekonomiczne i których będzie zachodziła 

konieczność rozbiórki przed transportem.  

Wiata będzie otwartą zadaszoną przestrzenią, która będzie mogła być wykorzystywana 

różnie w zależności od potrzeb. Wiata o konstrukcji stalowej bądź żelbetowej/betonowej ze 

ścianą oporową. Możliwość pracy ładowarki. W wiacie zostanie wydzielona część 

przeznaczona do garażowania sprzętu funkcjonującego w obrębie PSZOK (np. wózek 

widłowy, samochodu do obsługi PSZOK). 

Tabela 4.2. Odpady zbierane w wiacie nr 1 

L.p. nazwa odpadu 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

   Wiata nr 1     

7 zużyte opony pojazdów 
osobowych 

16 01 03 Zużyte opony 

8 meble oraz jego elementy 
tapicerowane, płyty kompozytowe 
zawierające kleje i wypełniacze, 
elementy drewniane lakierowane i 
malowane 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

9 drewno bez elementów 
metalowych i szkła (deski, palety ), 
nie malowane i nie lakierowane 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
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4.2.2. Magazynowanie odpadów komunalnych w wiacie zamkniętej  

 

Magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać 

się będzie w zamkniętej, zadaszonej wiacie o konstrukcji stalowej bądź żelbetowej/betonowej 

Dostęp do wiaty będzie poprzez bramy zamykane na klucz. 

Powierzchnia użytkowa podzielona zostanie na 3 części ścianką działową, a każda z nich 

wyposażona zostanie w regały umożliwiające piętrowe składowanie mniejszych odpadów. 

Wejścia do części będą niezależne. 

Tabela 4.2. Odpady zbierane w wiacie nr 2 

L.p. nazwa odpadu 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

   Wiata nr 2     

1 zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny – zawierający freon 
(lodówki, zamrażarki) 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

2 zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny – telewizory, 
monitory, pralki, kserokopiarki, 
mikrofalówki 

20 01 36, 
20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki, Zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3 zużyte akumulatory 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
01 33 

4 oleje i tłuszcze jadalne w 
opakowaniach 

20 01 25, 
20 01 26* 

Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

5 opakowania po środkach 
toksycznych  

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

6 pojemniki ciśnieniowe  

15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 
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4.2.3. Miejsca magazynowania odpadów w kontenerach 

Wzdłuż placu ustawione zostaną kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów. 

Wykorzystywane będą różnego typu kontenery, w zależności od struktury odpadów i ich 

właściwości. 

Tabela 4.2.1 Odpady zbierane do kontenerów na placu  

L.p. nazwa odpadu 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

   Plac    

10 zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny – drobny (AGD, 
zabawki, suszarki, ładowarki, 
narzędzia elektryczne itp.) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

11 telefony komórkowe 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

12 metale 15 01 04, 
20 01 40 

Opakowania z metali, Metale 

13 papier i tektura, w tym 
opakowaniowa 

15 01 01,  
20 01 01 

Opakowania z papieru i tektury, Papier i tektura 

14 tworzywa sztuczne, w tym 
opakowania 

20 01 39,     
15 01 02, 

Tworzywa sztuczne, Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 szkło, w tym opakowaniowe (białe) 15 01 07, Opakowania ze szkła 

16 szkło, w tym opakowaniowe 
(kolorowe) 

15 01 07, 
20 01 02 

Opakowania ze szkła 

17 opakowania wielomateriałowe 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

18 zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

19 odzież, tekstylia  20 01 10, 
20 01 11 

Odzież, Tekstylia 

20 tworzywa sztuczne nie 
opakowaniowe 

20 01 39,  Tworzywa sztuczne 

21 szkło nie opakowaniowe (szyby, 
reflektory, szkło kuchenne itp.) 

20 01 02 Szkło 

22 budowlano–remontowe: gruz 
ceglany, betonowy 

17 01 01, 
17 01 02 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

23 budowlano–remontowe: materiały 
ceramiczne,  gipsowe i elementy 
wyposażenia 

17 01 03, 
17 01 07 

Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

24 meble oraz jego elementy 
tapicerowane, płyty kompozytowe 
zawierające kleje i wypełniacze, 
elementy drewniane lakierowane i 
malowane 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

25 drewno bez elementów 
metalowych i szkła (deski, palety ), 
nie malowane i nie lakierowane 

15 01 03,     
20 01 38 

Opakowania z drewna, Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 37 

26 popiół 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

27 z pielęgnacji terenów zielonych 
(trawa, liście, gałęzie) oraz odpady 
kuchenne 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
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28 styropian  17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03 

29 odpadowa papa 17 03 80 Odpadowa papa 

 

1) Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r.  
w sprawie katalogu odpadów 

 

4.2.4. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 

Magazyn odpadów niebezpiecznych planuje się zorganizować w dwóch specjalistycznych 

kontenerach przystosowanych do tego typu działań.  

Tabela 4.2.2 Odpady zbierane w magazynie odpadów niebezpiecznych 

L.p. nazwa odpadu 
kod odpadu 
wg rozp. 1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

   Magazyn odpadów   Magazyn 

30 zużyte baterie 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

31 zużyte baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

32 odczynniki fotograficzne w 
opakowaniach 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

33 Środki ochrony roślin w 
opakowaniach 

20 01 19*  Środki ochrony roślin 

34 lampy fluorescencyjne i inne 
urządzenia zawierające rtęć (np. 
termometry) 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

35 tonery i tusze w opakowaniach 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 
20 01 27 

36 detergenty w opakowaniach 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 
29 

37 detergenty w opakowaniach  20 01 29* Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne  

38 przeterminowane leki 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

39 przeterminowane leki 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 18 01 08, 
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

40 farby, kleje, żywice itp. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

41 środki ochrony roślin, w tym 
opakowaniowa po nich, nie 
będące odpadem 
niebezpiecznym 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 19 

42 rozpuszczalniki w 
opakowaniach 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

43 kwasy i alkalia w opakowaniach 20 01 14*, 
20 01 15* 

Kwasy, Alkalia 
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4.3. Wykaz rodzajów i ilości magazynowanych odpadów oraz kontenerów 

  Planując kontenery dla poszczególnych odpadów przyjęto następujące założenia: 

- ze względów bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z PSZOK, nie przewiduje się 

stosowania dużych kontenerów z otwieranym dużym jednym wiekiem; 

- zamiast wieka proponuje się stosować kontenery z plandeką i odpowiednim systemem jej 

mocowania. Plandeka powinna być stosowana na noc oraz przy odstawie pełnych kontenerów; 

- kontenery otwarte na odpady ciężkie (np. gruz) posiadać będą obniżone ściany boczne 

(do wysokości około 1,15 m). 

4.3.1. Odpady i kontenery w wariancie W-1 

Poniższe tabele przedstawiają: 

- wykaz rodzajów odpadów zbieranych (magazynowanych) na PSZOK; 

- rodzaje i charakterystykę poszczególnych pojemników i kontenerów do magazynowania 

odpadów; 

- informacje o miejscu magazynowania poszczególnych odpadów (wiata, plac, magazyn); 

- ilości odpadów magazynowane jednostkowo (w danej chwili) na PSZOK – czyli 

maksymalna ilość odpadów jaka jednorazowo może się pomieścić w kontenerach 

ustawionych na PSZOK (wynikająca z pojemności kontenerów); 

- ilości odpadów magazynowane na PSZOK w skali roku (średnio i maksymalnie)  

w zależności od częstotliwości wywozu. 

 

Łącznie w wariancie W-1 przewiduje się przyjmować następujące ilości odpadów: 

- jednorazowo zmagazynowane na PSZOK (na podstawie dostępnej pojemności 

ustawionych kontenerów): około 32 Mg; 

- maksymalnie rocznie (na podstawie dostępnej pojemności ustawionych kontenerów i 

częstotliwości ich wywozu): około 1650 Mg/rok; 

- średnio rocznie (przyjmując przybliżone ilości odpadów dostarczane przez 

mieszkańców): około 1000 Mg/rok; 

Tabela 4.3.1 Wykaz rodzajów odpadów zbieranych (magazynowanych) na 

PSZOK oraz pojemników w wariancie W-1 
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kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 
typ 

kontenera/pojemnika 

opis 
kontenera/ 
pojemnika 

wymiary 
dł/szer/wys 

[m] 

pojemność 
[m3] 

  Wiata nr 2         

20 01 23* Urządzenia zawierające freony, Zużyte urządzenia 
zawierające freony, HCFC, HFC 

magazynowane w 
wydzielonym boksie 
w wiacie 
magazynowej 
odpadów 
niebezpiecznych 

n.d. n.d. n.d. 

20 01 35*, 
20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki, Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

magazynowane w 
wydzielonym boksie 
w wiacie 
magazynowej 
odpadów 
niebezpiecznych 

n.d. n.d. n.d. 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
01 33 

pojemnik 
specjalistyczny na 
akumulatory 

 -  - 0,800 

20 01 25, 
20 01 26* 

Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 



Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Twardogórze 

  proGEO Sp. z o.o.    

str. 18 

 

 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 
typ 

kontenera/pojemnika 

  Wiata nr 1   

16 01 03 Zużyte opony luzem 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe luzem 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 luzem 

 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 
typ 

kontenera/pojemnika 

opis 
kontenera/ 
pojemnika 

wymiary 
dł/szer/wys 

[m] 

pojemność 
[m3] 

  Plac         

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

15 01 04, 
20 01 40 

Opakowania z metali, Metale SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

15 01 01,  
20 01 01 

Opakowania z papieru i tektury, Papier i tektura SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

20 01 39,     
15 01 02, 

Tworzywa sztuczne, Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

15 01 07, 
20 01 02 

Opakowania ze szkła, Szkło SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

15 01 07, 
20 01 02 

Opakowania ze szkła, Szkło SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,96 

20 01 10, 
20 01 11 

Odzież, Tekstylia SM-1100 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 1,1 

20 01 39 Tworzywa sztuczne,  kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,15 7,0 
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20 01 02 Szkło kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

3,45/1,86/1,5 7,0 

17 01 01, 
17 01 02 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-
3,5 

wrzut od 
góry, z 
drzwiami 

3,8/1,7/1,55 3,5 

17 01 03, 
17 01 07 

Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

wrzut od 
góry, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,15 7,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,8 7,0 

15 01 03,     
20 01 38 

Opakowania z drewna, Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 37 

kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,15 7,0 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-
3,5 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,15 3,5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,15 7,0 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03 

kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,6 7,0 

17 03 80 Odpadowa papa kontener hakowy, 
rolkowy, odkryty KP-7 

otwarty, 
wrzut od 
przodu, z 
drzwiami 

6,5/2,3/1,6 7,0 

 

kod 
odpadu wg 

rozp. 1) 
rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

typ 
kontenera/pojemnika 

opis 
kontenera/ 
pojemnika 

wymiary 
dł/szer/wys 

[m] 

pojemność 
[m3] 

  Magazyn odpadów         

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,120 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
01 33 

pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,120 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,220 

20 01 19*  Środki ochrony roślin SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

pojemnik 
specjalistyczny na 
świetlówki 220l 

 -  - 0,217 
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 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne  

SM-240 z tworzywa wrzut od 
góry, z klapą 

n.d. 0,240 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne pojemnik na 
przeterminowane leki 

 -  - 0,02 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 pojemnik na 
przeterminowane leki 

 -  - 0,02 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 

pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,220 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 
01 19 

pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,220 

20 01 13* Rozpuszczalniki pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,220 

20 01 14*, 
20 01 15* 

Kwasy, Alkalia pojemnik 
specjalistyczny 

 -  - 0,220 

 

Tabela 4.3.2 Wykaz ilości odpadów wg kodów magazynowanych na PSZOK jednostkowo (w danej 
chwili) oraz w skali roku (średnio i maksymalnie)  

w zależności od częstotliwości wywozu w wariancie W-1 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

ilość 
odpadów 

jednorazowa 
max [Mg] 

czas 
magazynowania 
na PSZOK [dni] 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
obliczona max 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
przewidywana 

średnia 

  Wiata nr 2         

20 01 23* Urządzenia zawierające freony, Zużyte urządzenia 
zawierające freony, HCFC, HFC 

0,824 30 10,0 5,0 

20 01 35*, 
20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki, Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,824 30 10,0 5,0 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
01 33 

0,165 30 2,0 1,0 

20 01 25, 
20 01 26* 

Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

0,049 30 0,6 0,3 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

0,016 30 0,2 0,1 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

0,016 30 0,2 0,1 

  SUMA: 1,9   23,0 11,5 
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kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

ilość 
odpadów 

jednorazowa 
max [Mg] 

czas 
magazynowania 
na PSZOK [dni] 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
obliczona max 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
przewidywana 

średnia 

  Wiata nr 1        

16 01 03 Zużyte opony 2,000 31 20,0 10,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,000 31 170,0 85,0 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 5,000 31 40,0 20,0 

   SUMA: 12,0   230,0 115,0 

 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 

ilość 
odpadów 

jednorazowa 
max [Mg] 

czas 
magazynowania 
na PSZOK [dni] 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
obliczona max 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
przewidywana 

średnia 

  Plac        

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,048 21 0,8 0,5 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,060 21 1,0 0,8 

15 01 04, 
20 01 40 

Opakowania z metali, Metale 0,024 7 1,2 1,0 

15 01 01,  
20 01 01 

Opakowania z papieru i tektury, Papier i tektura 0,165 7 8,6 2,5 

20 01 39,     
15 01 02, 

Tworzywa sztuczne, Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

0,077 7 4,0 4,0 

15 01 07, 
20 01 02 

Opakowania ze szkła, Szkło 0,385 7 20,0 1,0 

15 01 07, 
20 01 02 

Opakowania ze szkła, Szkło 0,385 7 20,0 1,0 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,077 7 4,0 1,0 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,067 7 3,5 1,0 

20 01 10, 
20 01 11 

Odzież, Tekstylia 0,110 14 2,9 2,0 

20 01 39 Tworzywa sztuczne,  0,700 21 12,1 5,0 

20 01 02 Szkło 3,150 14 81,9 5,0 

17 01 01, 
17 01 02 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

0,681 0,5 495,6 350,0 
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17 01 03, 
17 01 07 

Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

1,750 4 159,3 100,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,750 7 91,0 85,0 

15 01 03,     
20 01 38 

Opakowania z drewna, Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 37 

1,400 14 36,4 20,0 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

3,500 14 91,0 40,0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,400 2 254,8 200,0 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03 

0,105 7 5,5 5,0 

17 03 80 Odpadowa papa 1,750 7 91,0 20,0 

  SUMA: 17,6   1384,6 844,8 

 

kod 
odpadu 
wg rozp. 

1) 

rodzaj odpadu wg rozporządzenia 
ilość odpadów 
jednorazowa 

max [Mg] 

czas 
magazynowania 
na PSZOK [dni] 

ilość 
odpadów w 

roku 
[Mg/rok] 
obliczona 

max 

ilość odpadów 
w roku 

[Mg/rok] 
przewidywana 

średnia 

  Magazyn odpadów        

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

0,050 91 0,2 0,1 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 
20 01 33 

0,050 91 0,2 0,1 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 0,050 91 0,2 0,1 

20 01 19*  Środki ochrony roślin 0,025 91 0,1 0,1 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

0,019 30 0,2 0,2 

 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

0,025 91 0,1 0,05 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 0,100 91 0,4 0,2 
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20 01 29* Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne  

0,100 91 0,4 0,2 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,001 91 0,0 0,001 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,001 91 0,0 0,001 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 

0,075 91 0,3 0,15 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 
20 01 19 

0,001 91 0,00 0,001 

20 01 13* Rozpuszczalniki 0,005 91 0,02 0,01 

20 01 
14*, 20 
01 15* 

Kwasy, Alkalia 0,005 91 0,02 0,01 

 SUMA: 0,505  2,171 1,123 

 

5. DOBÓR URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA PSZOK 

Uwaga: zamieszczone zdjęcia mają za zadanie jedynie przybliżyć możliwy wygląd 

kontenerów, nie stanowią natomiast wytycznych do ostatecznego planowania wyposażenia 

PSZOK. 

 Poniżej przedstawiono opis planowanych rozwiązań związanych z modernizacją punktu 

selektywnej zbiórki odpadów. Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku 

graficznym. 

5.1. Surowce wtórne i  odpady opakowaniowe 

Przewiduje się wyposażenie punktu w co najmniej 6 pojemników, przeznaczonych 

do zbiórki: 

- szkła białego, 

- szkła kolorowego, 

- tworzyw sztucznych, 

- papieru, 

- odpadów wielomateriałowych, 

- odzieży i tekstyliów. 

Zbiórkę ww. odpadów przewiduje się prowadzić w pojemnikach o pojemności 1100 l, 

wykonanych z tworzyw sztucznych bądź stali, wyposażonych w kółka i klapy dostosowane do 

poszczególnych rodzajów odpadów. 
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Wariantowo wykorzystać można pojemniki typu dzwon, jednak ich opróżnianie lub 

przemieszczenie może być utrudnione (konieczność wykorzystania dźwigu HDS). 

 

            

 

Rys. 1 Przykładowe pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych 

[www.abrys-technika.pl] 

5.2. Selektywnie zbierane odpady zielone 

Odpady zielone przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów gromadzone będą 

w kontenerze typu KP-7, wyposażonym we wrota w przedniej części oraz wariantowo w wyższe 

burty siatkowe. 

 

  

Rys. 2 Przykładowe kontenery KP-7 do selektywnej zbiórki odpadów zielonych  

[www.ekopromet.pl] 

 

Przy kontenerze na odpady zielone proponuje się wydzielenie i oznaczenie placu 

przeznaczonego na odpady akcyjne (np. choinki w sezonie zimowym). 
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Pomiędzy kontenerem na odpady zielone (bądź placem na odpady akcyjne) a ostatnim 

z pojemników 1100l (przewidzianym na odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji) 

przewiduje się postawienie termokompostownika. Termokompostownik będzie pełnił funkcję 

pokazowo-edukacyjną, prezentując przebieg procesu kompostowania. Zakłada się zastosowanie 

termokompostownika cztero-modułowego, umożliwiającego przedstawienie powstawania 

kompostu na różnych stadiach procesu. 

 

Rys. 3 Przykładowy moduł termokompostownika [www.kompostowniki.eu] 

5.3. Odpady budowlano – remontowe lekkie i odpady wielkogabarytowe 

Odpady takie jak: odpady budowlano – remontowe (materiały ceramiczne, gipsowe), 

elementy wyposażenia, odpady nie opakowaniowe (tworzywa sztuczne, szkło), materiały 

izolacyjne, papa zbierane będą, podobnie jak odpady zielone do kontenerów typu KP-7, 

wyposażonych we wrota w przedniej części oraz wariantowo w podwyższone burty siatkowe. 

Planuje się wyposażenie zakładu w 8 szt. tego typu kontenerów. Odpady wielkogabarytowe 

(meble), drewno budowlane, palety będą gromadzone pod otwartą wiatą nr 1.  

5.4. Odpady budowlano-remontowe ciężkie i popiół 

Odpady budowlano – remontowe oraz popiół, z uwagi na ciężar odpadów, zbierane będą do 

wzmocnionych kontenerów. Pojemniki metalowe na gruz wykonane w pojemnościach od 3 do 7 

m3. Planuje się wyposażenie zakładu w co najmniej 2 szt. takich kontenerów. 
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Rys. 4 Przykładowy kontener otwarty na gruz [www.seemann.pl/] 

5.5. Zużyty sprzęt elektryczny, odpady niebezpieczne 

Rozpatruje się 3 sposoby magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów 

niebezpiecznych. 

Sposób magazynowania odpadów elektrycznych nie zawierających substancji 

niebezpiecznych – I sposób 

Przewiduje się wyposażenie punktu w co najmniej 5 pojemników, przeznaczonych 

do zbiórki: 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (drobny sprzęt), 

- telefony komórkowe, 

- nośniki pamięci, 

- płyty CD, 

- odpady metalowe. 

Zbiórkę ww. odpadów przewiduje się prowadzić w pojemnikach o pojemności 240 l, 

wykonanych z tworzyw sztucznych bądź stali, wyposażonych w kółka i klapy dostosowane do 

poszczególnych rodzajów odpadów. Kontenery ustawione w wyznaczonym miejscu na placu.  

Sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych w wiacie magazynowej (nr 2) – II 

sposób 

Magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać się 

będzie w zamkniętej, zadaszonej wiacie o konstrukcji stalowej bądź żelbetowej/betonowej 

Dostęp do wiaty będzie poprzez bramy zamykane na klucz. 

Powierzchnia użytkowa podzielona zostanie na 3 części ścianką działową, a każda z nich 

wyposażona zostanie w regały umożliwiające piętrowe składowanie mniejszych odpadów. 

Wejścia do wydzielonych części będą niezależne. 

W jednej części wiaty magazynowany będzie zużyty sprzęt elektryczny zawierający freony 

jak lodówki i zamrażarki. W drugiej części wiaty magazynowane będą takie odpady jak: 

telewizory, monitory, komputery, mikrofalówki, pralki, kserokopiarki itp.  



Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Twardogórze 

  proGEO Sp. z o.o.                  

27 

W trzeciej części magazynowane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:  

- odpady niebezpieczne płynne takie jak: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, płyny 

hamulcowe, inne odpady płynne magazynowane będą w przystosowanych do tego 

beczkach ustawionych na paletach wychwytujących ewentualne wycieki, 

 

 

Rys. 5 Przykładowe pojemniki na niebezpieczne odpady płynne oraz palety wychwytujące 

[www.abrys-technika.pl] 

- akumulatory proponuje się  magazynować w przeznaczonym do tego pojemniku, 

ustawionym na posadzce wiaty, 

 

Rys. 6 Przykładowy pojemnik na akumulatory [www.abrys-technika.pl] 
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- baterie, żarówki i świetlówki zbierane będą do specjalistycznych pojemników, które 

ustawione będą na regale. 

 

 

Rys. 7 Przykładowe pojemniki na małe odpady niebezpieczne [www.abrys-technika.pl] 

- odpady takie jak oleje jadalne w oryginalnych opakowaniach, opakowania po środkach 

toksycznych, pojemniki ciśnieniowe, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki, ubrania 

ochronne zbierane będą do specjalistycznych pojemników z tworzywa sztucznego o 

pojemności 240l. 

Przed wiatą zostanie zlokalizowana waga. 

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w kontenerach magazynowych – III sposób. 

Prowadzenie zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego prowadzić można wykorzystując do tego celu kontenery magazynowe. 

Bogata oferta rynkowa pozwala na wybór rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo 

składowania poszczególnych rodzajów odpadów. 

Proponuje się rozwiązanie składające się z dwóch kontenerów: 

- kontener na płynne odpady niebezpieczne, który może zostać fabrycznie wyposażony 

w podłogę z systemem wychwytywania ewentualnych wycieków. 

   

Rys. 8 Przykładowe kontenery na płynne odpady niebezpieczne  

[www.anga.pl, www.kontenerymagazynowe.pl] 
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- kontener na pozostałe odpady niebezpieczne, wyposażony w regał, na którym umiejscowione 

zostaną specjalistyczne pojemniki   

  

 

Rys. 9 Przykładowe kontenery umożliwiające magazynowanie odpadów  

[www.anga.pl, www.kontenerymagazynowe.pl, www.topserw.com.pl] 

 

Kontenery wyposażyć należy w wentylację oraz wariantowo okna. 

Zalety tego rozwiązania to m.in.: 

- szybki czas realizacji inwestycji (zamówienie gotowego kontenera), 

- możliwość aranżacji kontenera na etapie zamówienia, 

- możliwość powiększenia/zmniejszenia systemu kontenerów w zależności od potrzeb 

(po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę). 

5.6. Dodatkowe wyposażenie PSZOK 

W ramach funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

wykorzystywane powinny być następujące urządzenia: 
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Waga samochodowa (pojazdy do 8 t) szt. 1 

Samochód do obsługi PSZOK szt. 1 

Rębak do odpadów zielonych szt. 1 

Waga magazynowa szt. 2 

Wózek platformowy szt. 1 

Ręczny wózek paletowy szt. 1 

Inne (drabiny, stoły warsztatowe z imadłem,    taczki, 

pojemniki na piasek) 

kpl. 1 

Kontenery na odpady niebezpieczne z wyposażeniem 

 

szt. 2 

5.6.1. Waga samochodowa 

Waga samochodowa o nośności maksymalnej 8 ton przeznaczona do pomiaru masy 

pojazdów od 100 do 8 000 kg. Pomost wagowy wykonany w postaci konstrukcji stalowej 

pokrytej arkuszami blachy ryflowanej malowanej wysokiej jakości farbą odporną na ścieranie 

i warunki atmosferyczne. Waga najazdowa stalowa jako urządzenie nie związane na stałe z 

gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Waga najazdowa nie wymaga 

odwodnienia. Cała konstrukcja wsparta na 4 czujnikach tensometrycznych. Czujniki w 

hermetycznej obudowie. Miernik wagowy wyposażony w złącze, stwarzające szerokie 

możliwości dalszego przetwarzania i analizy wyników ważenia przekazując dane do 

urządzeń peryferyjnych, np.: wielkogabarytowego wyświetlacza zewnętrznego, drukarki 

termicznej, komputera itp.  

Wyposażenie dodatkowe:  

- najazdy stalowe  

- prefabrykowane betonowe stopy fundamentowe z najazdami betonowymi  

- wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny  

- drukarka  

- oprogramowanie komputerowe.  

Wymagane parametry wagi: 

obciążenie maksymalne 8000 kg 

dokładność odczytu 5 kg 

temperatura pracy -40°C do +80°C 

zasilanie 230V 50Hz 

typ wyświetlacza LCD 
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gwarancja 3 lata 

5.6.2. Samochód do obsługi PSZOK 

 Podwozie zabudowane zestawem do przewozu kontenera KP-10 i opróżniania pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów składającym się z urządzenia hakowego oraz żurawia z 

wciągarką.   

Wymagane parametry podwozia: 

ładowność min. 7000 kg 

długość do zabudowy 5 m 

rozstaw osi 3,8 m 

moc min. 150 kW 

max. moment obrotowy 1200 – 1600 obr./min. 

silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy 

emisja spalin EU EURO VI 

hamulce tarczowe 

 

Wymagane parametry urządzenia hakowego: 

nominalne obciążenie 8 000 kg 

wysokość 1,2 m 

sterowanie z kabiny pneumatyczne 

sterowanie z zewnątrz ręczne z lewej strony urządzenia 

 

Wymagane parametry żurawia: 

max. moment udźwigu 38 kNm 

moment obrotowy 7 kNm 

wysięg hydrauliczny min. 6 m 

wysięg/udźwig 6 m – 500 kg 

 

Wymagane parametry wyciągarki - otwieradła: 

max. udźwig 800 kg 

 

Parametry kontenera: 

wymiary wew. 3,9 m x 2 m x 1,6 m 

grubość dna 3 mm 

grubość ściany czołowej do 

wysokości haka, boki do 

wysokości 0,6 m 

2 mm 
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5.7. Kącik rzeczy używanych 

Przewiduje się dostosowanie istniejącego pomieszczenia w budynku garażowym. 

Powierzchnia pomieszczenia ok. 15 m2. W Kąciku będzie istniała możliwość magazynowania 

urządzeń pozostawionych przez mieszkańców do ponownego wykorzystania. Modernizowane 

pomieszczenie powinno zostać wyposażone w instalacje wewnętrzne: grzewczą, wod.-kan. oraz 

wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym BHP). 

Szczegółowe rozwiązania powinny zostać przedstawione na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej obiektu.  

5.8. Zaplecze PSZOK  

Przewiduje się dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku garażowym. 

Powierzchnia łączna kilku pomieszczeń ok. 27 m2. Pomieszczenia służyć będą do obsługi 

ewidencji i  kontroli ilości dostarczanych odpadów oraz jako pomieszczenie sanitarno-

higieniczne dla pracownika PSZOK. Szatnia oraz jadalnia dla pracownika została zlokalizowana 

w istniejącym budynku (obiekt „A”) umiejscowionym w bezpośrednim sąsiedztwie, z 

wykorzystaniem istniejącej bazy technicznej Inwestora. Dodatkowo w ramach pomieszczenia 

prowadzony będzie „punkt napraw”. Modernizowane pomieszczenie powinno zostać 

wyposażone w instalacje wewnętrzne: grzewczą, wod.-kan. oraz wentylacji grawitacyjnej i/lub 

mechanicznej zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym BHP). Szczegółowe rozwiązania powinny 

zostać przedstawione na etapie opracowania dokumentacji projektowej obiektu. 

Wariantowo można zastosować portiernię w kontenerze bez zaplecza sanitarnego oraz postawić 

na terenie PSZOK toaletę przenośną. 

Portiernia wyposażona zostanie w niezbędne umeblowanie oraz sprzęt umożliwiający 

prowadzenie bieżącej obsługi punktu, w tym ewidencji przyjmowanych odpadów. 

5.9.  Ścieżka edukacyjna 

Zadania informacyjno – edukacyjne PSZOK realizowane będą poprzez funkcjonowanie: 

 Ścieżki edukacyjnej. 

Zadania realizowane będą przez pracowników Zakładu oraz ekspertów zewnętrznych. 

Informacje umieszczane będą na tablicach przy kontenerach znajdujących się w PSZOK. 

Ścieżka edukacyjna składać się będzie z dwóch części:  

 Ścieżka przy elewacji budynku garażowego. 

 Ścieżka przy kontenerach PSZOK. 
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Na ścieżce edukacyjnej przy elewacji budynku garażowego zaplanowano rozmieszczenie 7 

szt. tablic informacyjnych zawierających informacje dotyczące następującej tematyki: 

Tablica nr 1 Charakterystyka odpadów powstających na terenie gminy: 

Definicja odpadów komunalnych, morfologia i właściwości odpadów, wskaźniki ilościowe, 

prognoza ilości wytwarzanych odpadów. 

Tablica nr 2 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami: 

Zagrożenia wynikające z właściwości odpadów. 

Negatywny wpływ spalania odpadów w piecach (charakterystyka powstających toksyn, 

wpływ na zdrowie ludzi, itp.). 

Dzikie wysypiska. 

Tablica nr 3 Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów: 

Jak minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. 

Przemyślane zakupy. 

Powtórne użycie. 

Tablica nr 4 Systemy gospodarowania odpadami: 

Zbieranie i gromadzenie odpadów (systemy, rodzaje pojemników). 

Transport odpadów. 

Tablica nr 5 Systemy gospodarowania odpadami cd: 

Sortowanie odpadów (systemy, przykładowe instalacje). 

Tablica nr 6 Systemy gospodarowania odpadami cd: 

Kompostowanie, stabilizacja i fermentacja odpadów (systemy, przykładowe instalacje). 

Metody termiczne (systemy, przykładowe instalacje). 

Produkcja paliw z odpadów. 

Współspalanie. 

Tablica nr 7 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku. 

Prawa i obowiązki mieszkańców. 

Prawa i obowiązki gminy. 

Obiekty obsługujące gminę w zakresie gospodarowania odpadami. 

Jak zorganizować segregację odpadów w domu. 

Gdzie oddawać poszczególne odpady. 
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Wymiary tablic: 

Powierzchnia tablic: co najmniej 3 m2 (np. 1 x 3 m) 

Ścieżka przy kontenerach PSZOK 

Naprzeciwko każdego kontenera: tablice z informacjami szczegółowymi wskazującymi jakie 

odpady można w danym kontenerze umieszczać, sposób zagospodarowania odpadów. 

Konstrukcja tablic musi umożliwiać zmianę lokalizacji części tablic z tekstem (przy zmianie 

kolejności ustawienia kontenerów). 

Tablica nr 8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki, lampy, tonery 

itp.): 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 9 Baterie i akumulatory: 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 10 Chemia domowa (farby, rozpuszczalniki itp.), lekarstwa i termometry 

rtęciowe: 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 11 Odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady budowlano - remontowe: 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 12 Zużyte pojazdy i odpady z eksploatacji pojazdów (płyny eksploatacyjne, 

opony): 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak postępować z odpadami. 
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Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 13 Odpady ulegające biodegradacji: 

Ogólna charakterystyka i właściwości. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Jakie odpady można kompostować. 

Budowa i eksploatacja kompostownika. 

Zastosowanie kompostu. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 14 Odpady metalowe: 

Ogólna charakterystyka i właściwości wyrobów. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Wyroby powstałe z odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 15 Odpady papieru i tektury: 

Ogólna charakterystyka i właściwości wyrobów. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Wyroby powstałe z odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 16 Odpady szkła: 

Ogólna charakterystyka i właściwości wyrobów. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 

Wyroby powstałe z odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Tablica nr 17 Odpady tworzyw sztucznych: 

Ogólna charakterystyka i właściwości wyrobów. 

Jak segregować odpady. 

Sposoby zagospodarowania odpadów. 
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Wyroby powstałe z odpadów. 

Korzyści dla środowiska z zagospodarowania odpadów. 

Wymiary tablic: 

Powierzchnia tablic: co najmniej 2 m2 (np. 1 x 2 m) 

Nawierzchnia ścieżki oraz jej wymiary będą dostosowane do wymagań osób 

niepełnosprawnych. 

5.10. Tablice informacyjne 

Każdy element punktu powinien zostać oznakowany w widoczny i czytelny sposób. Kontenery 

i pojemniki powinny posiadać naklejone informacje na temat przyjmowanych do nich odpadów. 

Wjazd/wejście na teren PSZOK powinno zostać wyposażone w tablicę informacyjną, 

zawierającą dane na temat: 

- nazwy obiektu, 

- godzin otwarcia obiektu, 

- rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów, 

- regulaminu bądź wyciągu z regulaminu funkcjonowania obiektu. 

Dodatkowo proponuje się postawienie tablicy informacyjno-edukacyjnej przy 

termokompostowniku, na której zamieszczone zostaną informacje dotyczące procesu 

kompostowania. 

Tablice informacyjno-edukacyjne zaleca się również postawić przy poszczególnych kontenerach 

i pojemnikach do zbierania odpadów, a także placu na odpady ze zbiórek akcyjnych, zawierając 

na nich informacje dotyczące: 

- dalszego sposobu postępowania z odpadami,  

- możliwych do otrzymania produktów powstałych z odpadów danego rodzaju. 

6. WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH 

Poniżej zestawiono wykaz prac budowlanych koniecznych do realizacji przedsięwzięcia wraz z 

pracami wyburzeniowymi: 

L.p. Wykaz przewidywanych prac budowlanych do wykonania 

1 Wytyczenie obiektów w terenie 

2 Zniesienie powierzchni asfaltowej części placu manewrowego 

3 Wyburzenie rampy z kanałem do przeglądu samochodów 

4 Demontaż części ogrodzenia 
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5 Makroniwelacja terenu inwestycji 

6 
Uzbrojenia terenu - roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne (ewentualne 

przebudowa i/lub modernizacja) 

7 Remont elewacji budynku C na potrzeby wykorzystania ścieżki edukacyjnej 

8 
Remont wybranych pomieszczeń budynku C na potrzeby wykorzystania jako 

portierni, kącika rzeczy używanych i punktu napraw 

9 Wykonanie wiaty nr 1 - otwartej 

10 Wykonanie wiaty nr 2 - zamkniętej 

11 Montaż kontenerów magazynu odpadów niebezpiecznych – 2 szt. 

12 Montaż wagi najazdowej 

13 Wykonanie placów technologicznych i magazynowych 

14 
Wykonanie robót wykończeniowych obiektów budowlanych oraz montaże 

instalacji technologicznych i urządzeń technicznych 

15 Wykonanie ogrodzenia (ewentualne przebudowa i/lub modernizacja) 

16 Roboty porządkowe w terenie. 

 

7. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE, 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

7.1. Wymiarowanie i charakterystyka sieci 

7.1.1. Sieć wodociągowa 

Zakład posiada przyłącze wodociągowe na cele socjalno – bytowe. Na etapie 

dokumentacji projektowej, należy sprawdzić, czy jest ono wystarczające dla celów ppoż. 

Szacunkowe zapotrzebowanie  wody do celów p.poż. 10 - 20 dm3/s. 

Przewidywane maksymalne zużycie na cele socjalno-bytowe ok. 1,0m3/dobę. W 

przypadku braku możliwości zapewnienia wody na cele przeciwpożarowe, należy 

przewidzieć inne rozwiązanie zapewniające zabezpieczenie pożarowe terenu 

inwestycji. Dopuszcza się w tym celu wykonanie zbiornika przeciwpożarowego.   

Szczegółowe rozwiązania instalacji wodociągowej zostaną określone na etapie 

projektu budowlanego. Należy zweryfikować powyższe parametry i obliczenia na etapie 

projektowym.  
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7.1.2. Kanalizacja deszczowa i technologiczna 

Kanalizacja technologiczna 

Ścieki deszczowe z  placów i dróg technologicznych, traktowane jako ścieki 

technologiczne, przewiduje się odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Przewidywany 

dopływ szacuje się na ok. 10 dm3/s. Przed skierowaniem ścieków do kanalizacji 

deszczowej przewiduje się ich podczyszczenie w separatorze ropopochodnych i 

osadniku. Na etapie projektowym, dopuszcza się kierowanie ścieków bezpośrednio do 

kanalizacji o ile gestor sieci wyrazi na to zgodę. 

Kanalizacja deszczowa 

Ścieki deszczowe z powierzchni dachowych przewiduje się kierować jako 

„czyste” do sieci kanalizacji deszczowej. Przewidywany dopływ do sieci szacuje się na 

ok. 5 dm3/s. 

Szczegółowe rozwiązania instalacji kanalizacji deszczowej „czystej” zostaną 

określone na etapie projektu budowlanego. Należy zweryfikować powyższe parametry i 

obliczenia na etapie projektowym. 

Na etapie projektowym należy również zweryfikować potencjalną możliwość 

napływu wód z lub na tereny sąsiadujące z przedmiotową inwestycją. W przypadku 

stwierdzenia takiej możliwości należy podjąć odpowiednie środki techniczne (np. rowy 

opaskowe) umożliwiające odbiór takich wód. Ujęte w ten sposób wody należy 

zaklasyfikować jako odcieki bądź „czyste” wody deszczowe i w zależności od przyjętej 

klasyfikacji kierować do odpowiedniej sieci kanalizacyjnej. 

7.1.3. Kanalizacja sanitarna 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą z portierni do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że ścieki socjalno-bytowe będą powstawać na 

terenie inwestycji w ilości ok. 1,0 m3/dobę.  

 Szczegółowe rozwiązania instalacji kanalizacji sanitarnej zostaną określone na 

etapie projektu budowlanego. Należy zweryfikować powyższe parametry i obliczenia na 

etapie projektowym. 

7.1.4. Sieć elektroenergetyczna 

Do projektowanej inwestycji należy wykonać sieć elektroenergetyczną. Wstępnie 

oszacowano, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w ramach obiektu wynosi: 

 ogrzewanie: 2 kW, 
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 podgrzanie wody: 1 kW, 

 oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne: ok. 2,5 kW, 

 wentylacja budynku socjalno-administracyjnego: ok. 1 kW. 

Szczegółowe rozwiązania instalacji elektroenergetycznej zostaną określone na 

etapie projektu budowlanego. Należy zweryfikować powyższe parametry i obliczenia na 

etapie projektowym.  

7.2. Opis i charakterystyka projektowanych obiektów 

7.2.1. Wiata nr 1 – otwarta 

Otwarta wiata magazynowa przeznaczona do magazynowania odpadów wielkogabarytowych 

z możliwością lokalizacji w niej  kontenerów KP-7 o pojemności każdego z nich ok. 7 m3.  

Wiata magazynowa wykonana jako jednokondygnacyjny dwunawowy o kształcie prostokąta, 

o wymiarach  30,0 x 6,0 m.  

Dach wiaty posiada obudowę stalową z blachy trapezowej na kształtownikach zimnogiętych. 

Tylną ścianę wiaty stanowić będzie mur oporowy o wysokości ok. 3 m. Ponad murem siatka 

stalowa. Wjazd do wiaty zapewniony jest o wysokości min 4,50 m. Projektowana wiata jest 

obiektem nieocieplanym. 

Instalacje w wiacie 

Wiata magazynowa posiadać będzie instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (oświetlenie i 

gniazda wtykowe z bolcem ochronnym). Do obiektu doprowadzone zostaną instalacje 

zewnętrzne elektroenergetyczne i kanalizacyjne oraz przyłącze wodociągowe na potrzeby 

porządkowe.  

7.2.2. Wiata nr 2 – zamknięta 

Zamykana wiata magazynowa przeznaczona odpady wielkogabarytowe (sprzęt AGD) i 

odpady niebezpieczne. Wiata magazynowa wykonana jako jednokondygnacyjny dwunawowy o 

kształcie prostokąta, o wymiarach 18,0 x 6,0 m.   

Dach wiaty posiada obudowę stalową z blachy trapezowej na kształtownikach zimnogiętych. 

Wjazd do wiaty zapewniony jest o wysokości min 4,50 m. Projektowana wiata jest obiektem 

nieocieplanym. Każda z części stanowić będzie odrębny zamykany magazyn. 

Instalacje w wiacie 

Wiata magazynowa posiadać będzie instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (oświetlenie i 

gniazda wtykowe z bolcem ochronnym). Do obiektu doprowadzone zostaną instalacje 
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zewnętrzne elektroenergetyczne i kanalizacyjne oraz przyłącze wodociągowe na potrzeby 

porządkowe. 

7.2.3. Magazyn odpadów niebezpiecznych 

Magazyn odpadów niebezpiecznych stanowić będą dwa wolnostojące kontenery o 

pojemności od 10 – 20 m3, przystosowane do tego celu, posiadające podwójną podłogę, drzwi 

wejściowe i regały na pojemniki specjalistyczne. Opis konstrukcji znajduje się w pkt. 5.6. 

7.2.4. Modernizacja budynku garażowego 

W ramach inwestycji ze względu na charakter PSZOK, polegający na dobrowolnym jego 

odwiedzaniu przez mieszkańców przewiduje się poprawę estetyki obiektu poprzez modernizację 

elewacji istniejącego budynku garażowego (obiekt C). Wykonanie nowych tynków oraz obróbek 

blacharskich. 

W budynku garażowany będzie również sprzęt mobilny obsługujący PSZOK, dlatego też w 

ramach inwestycji wymagana jest wymiana/modernizacja istniejących stalowych bram 

garażowych dwuskrzydłowych, ze względu na ich wyeksploatowanie. Przewiduje się ich 

zastąpienie bramami rolowanymi lub segmentowymi o wysokości ok. 4 m z automatycznym 

mechanizmem otwierania i zamykania, ze świetlikami, odporne na korozję, lub zabezpieczone 

antykorozyjnie, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w obiektach ogrzewanych 

Uk≤1,4W/m2K. Bramy należy wyposażyć w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania 

zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, dostępny z poziomu terenu (posadzki) oraz urządzenia 

zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem. Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe 

należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające/wyjeżdżające 

pojazdy poprzez wzmocnienia dolne bram oraz trwałe posadowienie stalowych odbojów na 

zewnątrz i wewnątrz budynku.  

Ze względu na przeznaczenie budynku przewiduje się także wymianę istniejących okien i 

drzwi. 

7.2.5. Plac manewrowy 

Utwardzony teren służący do komunikacji w obrębie obiektu oraz umożliwiający ustawienie 

kontenerów. Należy zaprojektować plac dostosowany do ruchu ciężkiego, tj. dostosowany do 

ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. hakowce, wózki widłowe itp. Plac powinien posiadać 

nawierzchnię asfaltową. Plac profilowany, zdylatowany, wykonany na odpowiednio 

uszczelnionym i zagęszczonym podłożu, z odprowadzeniem ścieków opadowych do kanalizacji 

poprzez osadnik i separator ropopochodnych (w przypadku takiej konieczności).  
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Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę komunikacyjną, a 

parametry techniczne placu (geometria i konstrukcja) powinna być dostosowana do potrzeb 

taboru obsługującego projektowany Punkt.  

Proponuje się wykonanie odwodnienia placu poprzez zachowanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych częściowo do kanałów zamkniętych i częściowo do korytek 

betonowych.  

W obrębie placu wydzielone zostanie miejsce na parking dla samochodów osobowych.                                                                                                                                        

7.2.6. Ogrodzenie terenu 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia terenu projektowanego obiektu z paneli ocynkowanych 

systemowych lub siatki stalowej ocynkowanej wys. 2,0 m w kolorze zielonym. Ogrodzenie na 

obrzeżu betonowym min. 6 x 20 lub podmurówce systemowej zabezpieczające przed dostępem 

dzikich zwierząt.  
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8.  

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA 

ŚRODOWISKO 

 

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów sama w sobie stanowi rozwiązanie 

wpływające korzystnie na stan środowiska i chroniące jego zasoby – dzięki możliwości 

bezpłatnego dostarczenia odpadów do PSZOK przez mieszkańców minimalizuje się zagrożenie 

powstawania dzikich wysypisk, a odpady dowożone do PSZOK zbierane i magazynowane są w 

nim selektywnie w pojemnikach/kontenerach dostosowanych do ich właściwości. Zebrane 

odpady mogą być następnie przekazane uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zabezpiecza to środowisko 

naturalne przed negatywnym oddziaływaniem związanym z nieprawidłowym postępowaniem z 

odpadami. 

9.1. Rozwiązania chroniące przed oddziaływaniem PSZOK na środowisko 

 Mając na celu minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 

naturalne na etapie budowy PSZOK należy przewidzieć następujące rozwiązania: 

 odpowiednia organizacja placu budowy, zgodna z harmonogramem; 

 prace budowlane powinny być prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, 

zdrowie i życie ludzi; 

 stan techniczny wszelkich urządzeń budowlanych oraz środków transportu, nie może 

budzić zastrzeżeń, co wiąże się z ograniczeniem ryzyka wycieku/awarii; stosować 

sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska; 

 ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy; 

 transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, 

przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami; 
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 minimalizowanie emisji spalin i hałasu z maszyn budowlanych i samochodów 

ciężarowych poprzez przestrzeganie zasady wyłączania silników w trakcie postoju 

bądź załadunku; 

 w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne 

powinno się tak zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw  

i innych środków chemicznych na placu budowy. Sprzęt techniczny powinien 

posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty; 

 prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poż., ochrony 

środowiska; 

 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne w 

fazie eksploatacji PSZOK przewidziano: 

 minimalizowanie emisji spalin i hałasu z samochodów ciężarowych poprzez 

wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku; 

 utrzymywanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie; 

 selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów; 

 zastosowanie szczelnych pojemników/kontenerów; 

 użycie pojemników/kontenerów zamkniętych dla odpadów tego wymagających; 

 magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny pod zamykaną i 

zabezpieczoną wiatą; 

 magazynowanie odpadów niebezpiecznych płynnych w przystosowanych beczkach 

ustawionych na paletach wychwytujących ewentualne odcieki; 

 zastosowanie specjalistycznych pojemników na baterie, akumulatory, żarówki i 

świetlówki,  

 oznaczenie i opis poszczególnych pojemników tak żeby mieszkaniec wiedział jakie 

odpady należy a jakich nie należy do niego wrzucać; 

 realizację „Kącika rzeczy używanych”, który ma na celu zostawienie rzeczy zużytych 

(meble, sprzęt RTV i AGD, książki, zabawki itp.), które mogą (bezpośrednio lub po 

drobnej naprawie) zostać odebrane (zakupione) przez inną osobę (ponowne użycie), 

 wykonanie pomieszczenia edukacyjnego i ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

przedstawiającej procesy gospodarowania odpadami celem m.in. nauki segregacji 

odpadów; 
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 wyposażenie obiektu w sorbent w przypadku konieczności usunięcia ewentualnego 

wycieku z podłoża (możliwości wycieku substancji chemicznych dostarczanych przez 

mieszkańców przed ich umieszczeniem we właściwym kontenerze np. nieszczelne 

opakowanie); 

 uszczelnienie, utwardzenie i skanalizowanie placu przyjmowania i magazynowania 

odpadów z częścią parkingową; 

 wykonanie zieleni izolacyjnej złożonej z drzew i krzewów; 

 wykonanie ogrodzenia wraz z zamykaną bramą i stały dozór PSZOK; 

Biorąc pod uwagę rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z 

eksploatacją projektowanego PSZOK należy przyjąć, że gospodarka tymi odpadami prowadzona 

z zachowaniem wymagań obowiązującego prawa, będzie bezpieczna dla środowiska, nie 

wywierając na jego stan odczuwalnego wpływu.  

9.2. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji 

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

9.2.1. Emisja hałasu 

Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji 

inwestycji. W trakcie budowy w rejonie będą występowały okresowe zakłócenia akustyczne 

spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów 

transportujących materiały i surowce. 

Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez urządzenia i maszyny budowlane 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 9.2.1 Przykładowy poziom emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych 

Rodzaj urządzenia 

Typowy poziom hałasu  

w odległości 7m od pracującego 

urządzenia 

Zdejmowanie warstwy glebowej przez 

spychacz 
87dB(A) 

Młot pneumatyczny (np. przy pracach 

związanych z rozbiórką elementów 

betonowych) 

90dB(A) 

Koparka gąsienicowa 85dB(A) 
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Rodzaj urządzenia 

Typowy poziom hałasu  

w odległości 7m od pracującego 

urządzenia 

Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, 

gruszki do transportu betonu) 
82dB(A) 

 

Poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 

2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202].  

Hałas powstający na etapie budowy  będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po 

zakończeniu robót. Prace związane z budową mają charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie 

krótki. 

Obowiązujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wynikają z zapisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. Nr 120, 

poz. 826], zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 

z dnia 8 października 2012r. poz. 1109]. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 9.2.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne  

oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 

równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeqD           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN          

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD              

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom 

LAeqN           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1. a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  
d. Tereny mieszkaniowo - usługowe 

65 56 55 45 

4. a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. Mieszkańców  

68 60 55 45 

za: Dz. U. 07. 120. 826 ze zm., tabela 1 

 

Od strony południowej, zachodniej i częściowo północnej z terenem przewidzianym pod 

PSZOK sąsiadują ogródki działkowe, które zgodnie ze stanowiskiem urzędu miasta należy 

traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, które są chronione akustycznie. 

Dopuszczalny poziom hałasu na tych terenach wynosi: 

LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dnia – 55dB(A) 

LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 godzinie nocy – 44dB(A) 

Biorąc pod uwagę lokalny charakter przedsięwzięcia, a także odnosząc się do oddziaływania 

podobnych już funkcjonujących obiektów nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania 

w zakresie emisji hałasu poza terenem realizacji PSZOK. 

9.2.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą zanieczyszczenia 

pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia. 
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Etap funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia będzie związany z brakiem 

występowania emitorów. Eksploatacja PSZOK może wiązać się jedynie z emisją odorów i 

lokalnym pyleniem. 

9.2.3.  Zanieczyszczone wody opadowe 

Zanieczyszczone wody opadowe będą powstawały z odwodnienia terenów utwardzonych. 

Będą one zawierały min. metale ciężkie, związki azotu, węglowodory i pyły.  

W niniejszej koncepcji założono, że zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenów 

utwardzonych, po podczyszczeniu na osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, 

odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. 

Odniesienie do planu gospodarowania wodami 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

podczas badania wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować również czy 

inwestycja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Poniżej przedstawiono ocenę wpływu inwestycji na JCWPd i JCWP, która została 

przeprowadzona na etapie sporządzania Karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:  

 

Analizowany teren znajduje się w granicach następujących jednostek (lokalizacja wg 

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/, opis wg Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451): 

JCWP (części SO0202):  

 PLRW60001714329 Prądnia,  

Potok nizinny piaszczysty. W PGW stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana 

jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

JCWPd: 

 PLGW631076 region wodny Środkowej Odry o dobrym stanie ilościowym oraz dobrym 

stanie chemicznym wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określana 

jest jako niezagrożona.  

 

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia: 

 etap realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązał z ingerencją w koryto 

cieku (np. regulacja cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa wylotu, mostu, kładki, 
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zabudowa progów), a także nie będą prowadzone inne prace, które mogą wpływać na 

elementy jakości wód, 

 w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji powstawać będą ścieki                       

(wg wcześniejszego opisu „Emisja ścieków”), ale nie będą one bezpośrednio 

odprowadzane do rzeki, potoku, stawu, rowu, studni chłonnej, gleby (rozsączane) - 

ścieki socjalno-bytowe wraz ze ściekami z mycia posadzki wiaty trafiać będą do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe z dachu wiaty oraz z 

placów i dróg technologicznych odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po 

podczyszczeniu na osadniku i separatorze, 

 przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych, obniżaniem zwierciadła 

wód podziemnych. 

 

Ze względu na zastosowane rozwiązania projektowe ocenia się, że przedsięwzięcie nie 

przyczyni się do pogorszenia aktualnego stanu jednolitych części wód powierzchniowych                     

i podziemnych, ani nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia określonych dla nich celów 

środowiskowych.  

9.2.4. Wytwarzanie odpadów 

Etap budowy 

W związku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji mogą powstawać 

następujące rodzaje odpadów: 

 odpady materiałów i elementów budowlanych: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 

 gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń, 

 odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje 

silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp. 

 inne odpady np. opakowania po używanych substancjach chemicznych (w tym 

niebezpiecznych), odpady komunalne. 

Tabela 9.2.3 Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe  

i smarowe 
13 02 05* 

Opakowania zawierające pozostałości olejów 

lub nimi zanieczyszczone 
15 01 10* 

Czyściwo, ubrania ochronne 15 02 02* 
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Rodzaj odpadu Kod odpadu 

zanieczyszczone olejami 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01 

Zmieszane lub wysegregowane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 01 06* 

Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 

Asfalt 17 03 02 

Żelazo i stal 17 04 05 

Gleba i ziemia 17 05 04 

Tłuczeń 17 05 08 

Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 

* odpady niebezpieczne 

Etap eksploatacji 

Podczas eksploatacji PSZOK przewiduje się występowanie następujących rodzajów 

odpadów: 

 odpady komunalne 

 odpady z pielęgnacji zieleni, 

 odpady z czyszczenia piaskowników, 

 odpady elektryczne i elektroniczne, 

 inne odpady powstające podczas prac związanych z konserwacją elementów punktu. 

 

Tabela 9.2.4 Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów – etap eksploatacji 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 

Odpady z pielęgnacji zieleni 20 02 01 

Odpady z czyszczenia piaskowników 19 08 02 

Odpady elektryczne i elektroniczne 

16 06 05 

16 02 14 

16 02 16 

Inne odpady powstające podczas prac 

związanych z konserwacją elementów punktu 

17 04 05 

17 04 07 

17 09 04 
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9.2.5. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na odległość od granic państwa oraz lokalne oddziaływanie inwestycji, jej 

realizacja oraz późniejsza eksploatacja nie będzie wiązała się  

z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

9.2.6. Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Przedmiotowa inwestycja w postaci realizacji PSZOK nie jest zaliczana do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o 

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2013, poz. 1479). 

10. PODSUMOWANIE, ZALECENIA KOŃCOWE, UWAGI 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów stanowić będzie miejsce, gdzie można dostarczyć odpady 

selektywnie zebrane, w tym problemowe, z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla 

środowiska zagospodarowane. Pozwoli to na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, 

wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i docelową 

eliminację problemu dzikich wysypisk. 

Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter edukacyjny. W prosty, ale ciekawy sposób, 

można poinformować odwiedzających punkt mieszkańców o sposobach postępowania 

z odpadami (planowane tablice informacyjne). Nadmienić należy, iż PSZOK wraz z częścią 

informacyjno-edukacyjną ma większe możliwości uzyskania środków pomocowych niż 

w przypadku wystąpienia jedynie w zakresie budowy punktu. W ramach środków należy 

przewidzieć koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej (w tym ulotki i inne materiały 

informacyjne).  

Punkt selektywnej zbiórki odpadów użytkować należy zgodnie z regulaminem, 

ustanowionym przez Radę Gminy, jako akt prawa miejscowego,  

 


