
Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Lipinki, 

Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie. 

 

 Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i 

wpływając na wielkość koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach 

strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling i odzysk innymi 

metodami, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania). 
Przedsięwzięcie polega na za zaprojektowaniu i budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(dalej”PSZOK”) na obszarze gmin Moszczenica, Lipinki, Ropa i Uście Gorlickie na terenie, których zbierane i 

magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych dostarczone przez mieszkańców gmin 

wskazanych w projekcie. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

działka o nr ew. 1612, obręb 0006 Wójtowa, gm. Lipinki, 

działka o nr ew. 1988, obręb 0001 Moszczenica, gm. Moszczenica, 

działka o nr ew. 469, obręb 0002, gm. Ropa 

działka o nr ew. 2286/1, 287/3, 288/1 obręb 0018 gm. Uście Gorlickie. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie PSZOK wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego w 

gminach Lipinki, Moszczenica, Ropa, Uście Gorlickie. 

 

PSZOK zrealizowany będzie z niezbędną infrastrukturą, w tym przyłączami wraz ze zjazdem z drogi. W ramach 

PSZOK przewidziano następujące elementy: 

– utwardzony plac, 

– kontener socjalno-biurowy dla pracownika, 

– magazyny: na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz magazyn na 

przedmioty do ponownego użycia (zbierane i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów 

używanych) wraz z punktem napraw (przygotowanie do ponownego użycia i przywrócenie właściwości 

użytkowych), 

– kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– ekologiczna ścieżka edukacyjna (tablice informacyjne i edukacyjne, ławki), 

– zieleń urządzoną, 

– infrastrukturą towarzysząca (ogrodzenie z brama wjazdową, instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja 

wodociągowa, kanalizacyjne (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami), przyłącza, zjazd z drogi, a 

także niezbędne działania przygotowawcze, w tym ewentualne prace rozbiórkowe i niwelacyjne. 

Zestawienie kontenerów i pojemników: 

– pojemniki, 

– kontenery, 

– pomieszczenie magazynowe na odpady i przedmioty do ponownego użycia (zadaszone i zamykane 

wyposażone w regały, kosze siatkowe, stół, szafkę na narzędzia, wózek ręczny), 

– magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(zadaszone i zamykane)). 

 

W ramach działań związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów będzie występować: 

– Funkcja edukacyjno-informacyjna -(tablice informacyjne) na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym 

miejsce zbiórki przedmiotów do ponownego użycia, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania 

odpadów, kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach. 

– W ramach projektu przewidziane jest miejsce na przedmioty do ponownego użycia, w którym przewidziana 

jest: zbiórka przedmiotów przewidzianych do ponownego użycia które przekazywane będą zainteresowanym 

mieszkańcom czy naprawa przedmiotów i odpadów wielkogabarytowych nadających. 

 

Zasięg planowanych działań edukacyjno - promocyjnych obejmuje tylko gminy objęte projektem. 

 

Udział liczby mieszkańców objętych instalacjami zrealizowanymi w projekcie w stosunku do mieszkańców w regionie 

gosp. odpadami– Zgodnie z WPGO2012-2016-region 395777, gminy 23580,5,96% (dane za rok 2010, zgodnie z 

przyjętymi do WPGO). 

PSZOK i przekazania do zagospodarowania (odzysk lub recykling) w stosunku do całości wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie obszaru realizacji projektu po zakończeniu realizacji projektu - 31 %. 

 

Iloraz masy odpadów, które zostaną wytworzone w procesach przetwarzania odpadów komunalnych w instalacjach 

objętych projektem i będą kierowane na składowiska odpadów oraz masy odpadów komunalnych,które były poddane w 

nich przetworzeniu - 9 %. 



 

Na terenie każdej gminy objętej projektem będzie dostępny PSZOK. 

 

Frakcje odpadów jakie będą zbierane:Odpady wielkogabarytowe,Opony,Odpady zielone,Odpady budowlane 

nieremontowe, Drewno i stolarka okienna(w tym szkło płaskie), Drewno impregnowane, Styropian budowlany,Styropian 

opakowaniowy, Papier, Szkło(zmieszane), Tworzywa sztuczne(PET),Tworzywa sztuczne(inne niż PET),Odzież i tekstylia, 

Folie, Popioły, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,Odpady niebezpieczne oraz Przedmioty do ponownego użycia. 

 

Zbierane odpady niebezpieczne(kody): 200133,200123,200135,200121200131,200113,200114,20 01 26, 15 01 10, 20 

01 19, 20 01 27, 20 01 29PSZOK będzie pełnił funkcję zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom 

przedmiotów używanych. 

Projekt jest zgodny z zapisami„Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”cel ogólny„Ocalenie morza"i 

przyczyni się do realizacji jej celów. 

 

Wskaźniki produktu: 

– Liczba wspartych PSZOK – 4szt 

– Liczba kampanii inform.  - edukacyjna związanych z gospodarką odpad.- 1szt. 

– wskaźniki rezultatu bezpośredniego:Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami 23 851 osób 

 

Jednym z głównych założeń nowego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnego 

zbierania odpadów u źródła oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które 

zapewnią zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zagospodarowanie najbardziej problematycznych odpadów 

komunalnych i aby możliwe było osiąganie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych 

ulegają  biodegradacji, a także przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku  innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów Komunalnych. 

 

Cele szczegółowe projektu to głównie: 

– objęcie wszystkich mieszkańców Gmin systemem selekt. zbierania odpadów najpóźniej do końca 2019 r. 

(zakłada się, iż faktycznie z powstałej infrastruktury będzie korzystać, tj. dostarczać odpady do punktów 

selektywnej zbiórki 100% mieszkańców Gm.), 

– zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwienie przez składowanie, w 

stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w poprzednich lat., 

– ułatwienie dostęp. do punktów selektywnej zbiórki, 

– umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów, 

– przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów, 

– zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, 

– podniesienie komfortu życia mieszkańców gmin objętych projektem, 

– rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy. 


