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1. Nazwa inwestycji 

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie 
Brzeskim” 

 

2. Adres obiektu budowlanego 

województwo:   opolskie 
powiat:    brzeski 
gmina:    Lewin Brzeski 
miejscowość:   Lewin Brzeski 
numer ewidencyjny działki: 474/20 

3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

nazwa: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 
adres: Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski 

4. Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy: 

dr Anna Romaniewska 
dr Wojciech Rogala 

 

5. Nazwy i kody robót wg CPV: 

CPV 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

CPV 79421200-3  Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

CPV 71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

CPV 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

CPV 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej 

CPV 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 

CPV 45222000-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 

CPV 45222100-0 roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 

CPV 45213270-6 roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu 

CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii elektroenergetycznych 

CPV 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych 

CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

CPV 45300000  roboty instalacyjne w budynkach 



Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  3 

www.oczp.pl  

CPV 45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45315100 Instalacyjne roboty elekrotechniczne 

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 74200000-1 usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

CPV 74230000-7 usługi inżynieryjne 

CPV 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

CPV 42900000-5 różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

CPV 71222000-0 usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

CPV 71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne 

CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 42923000-2 Maszyny ważące i wagi 

CPV 42923100-3  Maszyny ważące 

CPV 42923110-6  Wagi 

 

6. Data wykonania: 

Wykonano: 20 maja 2018 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Kontekst projektu, cele Zamawiającego 

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(zwanego dalej PSZOK) w Lewinie Brzeskim. 

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania GPSZOK dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski, 

umożliwiająca osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling), 

zapewniająca dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych 

i prawodawstwie Unii Europejskiej. 

Przepis nakładający na gminę obowiązek osiągnięcia określonego poziomu recyklingu odpadów 

komunalnych został wprowadzony 1 stycznia 2012 r. do art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada on na gminy obowiązek osiągnięcia do dnia 31 

grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Obowiązek utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika także z ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 

1250, 1920), po zmianach 1 lipca 2011 r. - ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87) oraz z zapisów Planu gospodarki 

odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

W Gminie Lewin Brzeski funkcjonuje obecnie jeden Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Znajduje się on przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, na terenie oczyszczalni ścieków. 

Punkt jest czynny we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 17:00. Dotychczas był on prowadzony przez 

wyłonioną w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej firmę Remondis - Opole Sp. z o. o., 

z którą w dniu 28.06.2013 roku została zawarta umowa na wykonywanie zadania pn. „odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lewin Brzeski”. Termin rozpoczęcia 

przedmiotu umowy ustalono na 01.07.2013r., a termin zakończenia na 28.06.2018r. Umowa obejmuje 

również dwukrotny odbiór w ciągu roku gromadzonych selektywnie odpadów wielkogabarytowych 

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z gospodarstw domowych. 

Do chwili obecnej GPSZOK funkcjonuje na nieutwardzonym placu, bez zaplecza biurowego i urządzeń 

umożliwiających kontrolę ilości przyjmowanych odpadów, w oparciu o wyposażenie należące do firmy 

Remondis - Opole Sp. z o. o. Od początku utworzenia GPSZOK wskazywana jest potrzeba jego 

zmodernizowania i doposażenia. 

 

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z jego regulaminem, 

można obecnie przekazać określone w tabeli nr 1 odpady należące do 13 ujmowanych zbiorczo frakcji. 

Wg zestawienia szczegółowego obejmują one łącznie 49 kodów odpadów, przedstawionych w  Tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie odpadów zbieranych w GPSZOK w Lewinie Brzeskim z kodami dla grup, podgrup i rodzajów, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
2014 poz. 1923), na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.) 

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów 

1. Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone 20 02 01 

2. Papier i tektura 20 01 01, 15 01 01 

3. Szkło, opakowania szklane 20 01 02, 15 01 07 

4. Tworzywa sztuczne 20 01 39, 15 01 02 

5. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

6. Metale 20 01 40, 15 01 04 

7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

8. Zużyte baterie i akumulatory 20 01 33*, 20 01 34 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36 

10 Chemikalia 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 
20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*,  
20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 

11. Przeterminowane leki 20 01 31*, 20 01 32 

12. Zużyte opony (wyłącznie z pojazdów  osobowych) 16 01 03 

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe  inne niż 
niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe, 
pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
remontowych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania 
zamiaru budowy lub wykonania robót) 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,  
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,  
17 04 01 do-07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 
17 08 02, 17 09 04 

* Odpady niebezpieczne 
 

GPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 
1. Zmieszane odpady komunalne, 
2. Odpady budowlane i inne materiały zawierające azbest, 
3. Styropian budowlany, papa, szkło zbrojone i hartowane, 
4. Części samochodowe (tj. zderzaki,  reflektory, szyby samochodowe, itp.) 
5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła  niż gospodarstwo domowe, 
6. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych) i nieoznaczone, bez 
możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet) 

7. Odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w powyższej tabeli lub 
zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.1206) 
8. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Po zakończeniu obowiązywania umowy z firmą Remondis, Gmina planuje powierzenie obsługi systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi spółce komunalnej Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie 

Brzeskim Sp. z o.o. (dalej ZMK) w ramach zadań własnych. 

Przejęcie gospodarowania GPSZOK przez ZMK wymaga zarówno modernizacji placu manewrowego 

(budowa nawierzchni i odwodnienia), podłączenia mediów, stworzenia zaplecza biurowo-socjalnego, 

zapewnienia pomieszczeń i zadaszeń do odpowiedniego zabezpieczenia zbieranych odpadów, jak 

i wyposażenia punktu w odpowiednie kontenery i pojemniki. Planowana modernizacja i rozbudowa ma 

na celu usprawnienie pracy PSZOK i zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców. Ważnymi 

elementami modernizacji będą także uzupełnienie listy przyjmowanych odpadów o niektóre odpady 
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problemowe istotne z punktu widzenia mieszkańców oraz dostosowanie godzin otwarcia PSZOK do 

potrzeb mieszkańców (wydłużenie czasu i zwiększenie liczby dni, w które Punkt będzie otwarty). 

 

Przyczyni się to do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego 

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

ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Bezpłatna zbiórka nadmiarowych odpadów 

komunalnych oraz tzw. odpadów kłopotliwych ma na celu eliminację dzikich wysypisk odpadów oraz 

wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 
W ciągu ostatnich trzech lat do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych przekazano odpady, 

których rodzaj i masę przedstawiono w Tabeli nr 2. Z zestawienia tego wynika, że fizycznie zbiórce 

podlegało 12 rodzajów odpadów. Z punktu widzenia użyteczności dla mieszkańców możliwe jest 

zawężenie liczby kodów odpadów: rezygnacja z niektórych odpadów niezbieranych i mało 

prawdopodobnych, w tym metali (20 01 40, 15 01 04, 17 04 01 - 17 04 11), które są odbierane za 

wynagrodzeniem przez podmioty gospodarcze działające na terenie Lewina Brzeskiego. Zbiórka metali 

w świetle niejednoznacznej interpretacji przepisów mogłaby prowadzić do powstania obowiązku 

poddania przedsięwzięcia procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w związku z czym frakcję tą 

proponuje się wyłączyć ze zbiórki. Wskazane jest natomiast poszerzenie listy o odpady często powstające 

w gospodarstwach domowych, a nie wykazane dotychczas, takie jak świetlówki, urządzenia zawierające 

freony, czy odzież i tekstylia oraz popioły, wskazane w WPGO jako frakcja, którą powinny zbierać PSZOKi. 

Listę dodatkowych frakcji proponowanych do objęcia zbiórką przedstawia Tabela 3. 

 
Tabela 2. Rodzaj i masa odpadów zebranych w GPSZOK w Lewinie Brzeskim w latach 2015 – 2017 

Kod zebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2015 2016 2017 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,00 28,60 25,23 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

128,68 115,18 116,95 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

12,80 7,780 7,9 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
6,06 27,0 27,41 

17 01 02 Gruz ceglany 30,48 16,90 17,16 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

0,00 0,6 0,35 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,00 0,22 0,04 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 0 601, 16 06 02 
0,00 0,03 0 
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lub 16 06 03 oraz niesortowalne 
baterie i akumulatory zawierające te 

baterie 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21  i 20 01 23  zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,40 2,82 1,22 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,56 2,12 0,92 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 21,20 29,48 32,45 

16 01 03 Zużyte opony 4,56 2,12 1,6 

SUMA 227,74 232,85 231,23 

 

* Odpady niebezpieczne 
** Ze względu na brak szczegółowego zestawienia odpadów zebranych na GPSZOK w 2017 roku, (dostępna jest 
jedynie informacja o masie odpadów zebranych łącznie w poszczególnych frakcjach) ilości odpadów szacowano 

na podstawie procentowego udziału danej frakcji zebranej na GPSZOK względem jej masy łącznej wykazanej w 2016 

roku. 
 

Tabela 3. Rodzaj i kod odpadów proponowanych do objęcia zbiórką (poza odpadami wykazanymi 
w Tabeli 1). 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

ex 20 01 99 Popioły 

17 03 80 Odpadowa papa 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

* Odpady niebezpieczne 
 

Dodatkowo zostanie zorganizowany punkt wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem 

wprowadzenia ich do ponownego użycia. Działanie to ma na celu spełnienie wymagań określonych 

w hierarchii postępowania z odpadami wskazanej w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 

312 z 22.11.2008r., str. 3), której zapisy zostały implementowane do prawa polskiego zapisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Część niepotrzebnych ubrań i tekstyliów, 

a także zabawki, sprawne lub wymagające niewielkich napraw urządzenia, meble, naczynia, sztućce itp. 

mogłyby być w nim pozostawiane i odbierane przez mieszkańców. 

Projektowany do rozbudowy i modernizacji PSZOK stanowi element kompleksowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w gminie Lewin Brzeski, w Regionie Centralnym, wyznaczonym w Planie 

gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

Jego rozbudowa i modernizacja jest również uwzględniona w Planie Inwestycyjnym stanowiącym 
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załącznik do WPGO. Prawidłowe i sprawne funkcjonowanie PSZOK oraz wzmocnienie jego infrastruktury 

ma szansę wpłynąć na obniżenie opłat zryczałtowanych na mieszkańca z tytułu gospodarki odpadami. 

Ponadto istotną potrzebą gminy, możliwą do zaspokojenia z wykorzystaniem zmodernizowanej 

infrastruktury PSZOK, jest optymalizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w systemie 

ciągłym. Równoległe zastosowanie na PSZOK pojemników 1,1m3 dla frakcji odbieranych przez śmieciarkę 

z gospodarstw domowych (tj. szkło, tworzywa sztuczne, papier) umożliwi dopełnianie pojazdu bez 

potrzeby odwożenia tej frakcji za pomocą kontenera odbieranego przez hakowiec. Stała kontrola 

gromadzonej masy odpadów, którą umożliwi montaż wagi najazdowej oraz zakup  specjalistycznego 

oprogramowania do ewidencji odpadów  będzie prowadzić do optymalizacji wykorzystania posiadanych 

pojemników i kontenerów oraz organizacji transportu zgromadzonych odpadów do miejsc recyklingu. 

Obszar działania planowanego przedsięwzięcia obejmuje mieszkańców gminy Lewin Brzeski, którą wg 

danych GUS (stan na 31.XII.2017) zamieszkuje 13 064 mieszkańców (stan ludności wg Wydziału Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim na koniec 2017r. różni się nieznacznie od danych 

GUS i wynosi 12 723 osób). 

Rozbudowa i modernizacja PSZOK ma na celu: 

1) Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Lewin Brzeski do selektywnej zbiórki odpadów. 

2) Poprawienie warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez 

doprowadzenie podstawowych instalacji: sieci wodociągowej, kanalizacji, sieci energetycznej 

3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK 

poprzez pozyskania przez gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego obecne standardy, 

dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego 

zbierania oraz umożliwienie wydłużenia czasu działania PSZOK. 

4) Ułatwienie mieszkańcom efektywnego i wygodnego (nie ograniczonego czasowo do półrocznych 

cykli) oddawania odpadów zebranych selektywnie. 

5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich 

recyklingu. 

6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu 

ponownego użycia. 

7) Poprawę estetyki i funkcjonalności do komfortowego wykonywania zadań PSZOK. 

 

1.2. Identyfikacja interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb 

Zamawiającym (inwestorem) jest Gmina Lewin Brzeski, działająca w imieniu mieszkańców, jednak stron 

wpływających na realizację celów projektu jest więcej. Ich identyfikacja i uwzględnienie ich potrzeb 

w projektowanym PSZOK w istotny sposób wpłynie na osiągnięcie nadrzędnego celu projektu, 

tj. ograniczenia powstawania odpadów i ograniczenia odpadów zbieranych nieselektywnie w gminie 

i zapewni trwałość oczekiwanego efektu. Co więcej, pominięcie tych potrzeb znacząco podwyższyłoby 

koszty prowadzenia gospodarki odpadami w gminie. Zidentyfikowane Strony i ich główne potrzeby 

w zakresie planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Interesariusze projektu i ich zidentyfikowane potrzeby. 

Interesariusz Zidentyfikowane potrzeby Wytyczne do projektowanych rozwiązań 

Władze gminy 

Lewin Brzeski 

Ograniczyć powstawanie odpadów 

i ograniczyć strumień odpadów 

zbieranych nieselektywnie w gminie. 

Osiągnąć i utrzymać wymagane 

prawem poziomy recyklingu. 

PSZOK ma motywować do selektywnej 

zbiórki. Ma ułatwiać selektywną zbiórkę 

mieszkańcom (pełnić funkcję usługową dla 

mieszkańców). Punkt wymiany rzeczy 

używanych ma eliminować część 

przedmiotów trafiających niepotrzebnie do 

odpadów. 

Rozbudowa i organizacja PSZOK powinna 

zachodzić z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 

w zakresie zagospodarowania odpadów 

powstających podczas modernizacji 

i rozbudowy oraz używania materiałów 

nadających się do recyklingu. 

Spełnić warunki w zakresie 

zorganizowania PSZOK zgodnie 

z aktualnymi wymaganiami prawnymi. 

W przypadku zmiany przepisów 

dostosowanie/przeprojektowanie 

PSZOK (np. zorganizowanie odbioru 

kolejnej frakcji) musi być łatwe i nie 

wymagać przebudowy. 

PSZOK musi być zaprojektowany w sposób 

zgodny z wymaganiami prawnymi, 

zwłaszcza, co do minimalnego zakresu 

odpadów odbieranych selektywnie 

i organizacji pracy. 

W projekcie budowlanym należy 

uwzględnić miejsce na dodatkowe 

pojemniki w przypadku rozszerzenia/ 

zmiany organizacji dla selektywnego 

zbierania odpadów. 

Zapewnić jak najniższą stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami dla 

mieszkańców gminy Lewin Brzeski; 

uniezależnić gminę od zmiennych 

opłat narzucanych przez zewnętrznych 

operatorów. 

Takie zorganizowanie PSZOK, aby były jak 

najmniejsze koszty jego eksploatacji 

i utrzymania (zakup wyposażenia PSZOK, 

będącego własnością gminy, optymalizacja 

kosztów transportu odpadów 

gromadzonych selektywnie, 

ewidencjonowanie i kontrola przepływu 

strumienia odpadów w celu jak najlepszego 

dostosowania elementów systemu do 

zmieniających się warunków, zastosowanie 

energooszczędnego oświetlenia i urządzeń 

oraz wysokiej jakości materiałów 

i surowców na etapie budowy i organizacji 

PSZOK, aby wydłużyć ich żywotność 



Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  12 

www.oczp.pl  

i sprawność i unikać konieczności szybkich 

remontów i napraw). 

Należy zorganizować zbiórkę odpadów, 

które można sprzedać jako surowce 

wtórne, uzyskując częściowe pokrycie 

kosztów funkcjonowania PSZOK. 

Zmotywować mieszkańców do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz ich 

samodzielnego dostarczania do PSZOK 

(zmiana nawyków i postaw, pozytywne 

nastawienie do odwiedzin PSZOK) 

Cały PSZOK, jego poszczególne elementy 

oraz jego otoczenie powinny być 

estetyczne, (nie tylko bezpośrednio po 

zakończeniu modernizacji, ale także 

w trakcie normalnej eksploatacji PSZOK). 

Wyposażenie PSZOK powinno ułatwiać 

oddawanie  selektywnie zebranych  

odpadów. 

Tablice instruktażowe w PSZOK, jak i strona 

WWW, poza treściami instruktażowymi, 

powinny zawierać informacje nt. efektów 

i korzyści (ekonomicznych 

i środowiskowych) dla mieszkańców gminy 

wynikających z selektywnej zbiórki 

odpadów. 

PSZOK należy rozbudować o punkt 

przyjmowania (i wydawania) rzeczy 

używanych niestanowiących odpadu, celem 

wprowadzenia ich do ponownego użycia. 

Dogodne godziny otwarcia PSZOK – także 

po południu (w wybrane dni tygodnia do 

18.00) i w soboty (min. do 14.00). 

Poprawić standard środowiskowy 

i funkcjonalny działki, na której działa 

PSZOK 

W projekcie przewidzieć doprowadzenie do 

kontenera biurowo-socjalnego sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz 

podłączenia do sieci energetycznej, aby 

zapewnić niezbędne media przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu  

oddziaływania na środowisko (odbiór 

ścieków powstałych na PSZOK). 

Zaprojektować odpowiednio 

odprowadzanie wód deszczowych z terenu 

placu, z uwzględnieniem ich podczyszczania 

(separacja cząstek stałych i substancji 
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ropopochodnych). 

Zarządzający 

PSZOK (Zarząd 

Mienia 

Komunalnego 

w Lewinie 

Brzeskim Sp. 

z o.o.) 

Tak zorganizować modernizację 

PSZOK, aby swobodnie i bezpiecznie 

wykonywać operacje przyjęcia 

i odbioru składowanych na nim 

odpadów. 

Przygotowanie odpowiednio dużej 

powierzchni placu dostosowanego do 

ciężkiego ruchu samochodowego, 

zamontowanie oświetlenia placu, 

wyznaczenie miejsc postojowych dla 

samochodów wjeżdżających na teren 

PSZOK. Odpowiednie rozmieszczenie 

trwałych elementów wyposażenia  placu. 

Mieszkańcy 

gminy, tj. 

wytwórcy 

odpadów 

komunalnych 

w gminie 

Mieć wygodną możliwość oddania 

odpadów do PSZOK, bez konieczności 

„obserwowania z okna” jego 

działalności. 

Mieszkać w czystym środowisku, bez 

dzikich wysypisk śmieci. 

 

Dotrzeć z informacją i zachętą do 

skorzystania z PSZOK do mieszkańców 

potencjalnie generujących dzikie wysypiska 

lub nieselektywnie pozbywających się 

odpadów. Dobrze oznakować dojazd do 

PSZOK w terenie (w połączeniu z reklamą 

uświadamiającą możliwości tego miejsca) 

oraz załączyć mapę lokalizacyjną 

w materiałach informacyjnych (ulotki) 

a także na stronie internetowej Urzędu.   

Wydłużyć godziny funkcjonowania PSZOK 

i zwiększyć liczbę dni, w których można 

z niego skorzystać. 

Wiedzieć gdzie i jak gromadzić 

i deponować opady, uzyskać 

doradztwo z tym związane. 

Móc sprzątnąć swój garaż, piwnicę lub 

strych z nieużywanych choć sprawnych 

przedmiotów. Nie mieć przy tym 

dylematu marnowania rzeczy, których 

samemu się już nie potrzebuje, ale 

ktoś inny mógłby jeszcze z nich 

skorzystać. 

Wiedzieć, jakie przedmioty używane 

można pozyskać z PSZOK i jakie można 

do niego dostarczyć. 

Przygotować kampanię edukacyjną nt. 

systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie, równolegle do 

procesu modernizacji i rozbudowy PSZOK 

(działanie to jest poza zakresem niniejszego 

projektu, jednak projektując i wyposażając 

PSZOK należy przewidzieć także edukacyjny 

i motywacyjny charakter poszczególnych 

przedmiotów odbioru projektu). Informacje 

o modernizacji PSZOK oraz zachęcające do 

recyklingu przedmiotów używanych należy 

zamieścić również na stronie internetowej 

Urzędu w odpowiedniej zakładce. 

Uruchomić punkt wymiany rzeczy 

używanych z wygodnym dla oddających 

i odbierających wyposażeniem. 

Użytkownicy 

PSZOK, tj. 

Nie mieć problemów z dowozem 

i wyładunkiem odpadów na PSZOK 

Przewidzieć wyposażenie ułatwiające 

rozładunek odpadów i załadunek ich do 
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mieszkańcy, 

którzy 

przywieźli 

swoje odpady 

do PSZOK 

 

kontenera (np. rampa przenośna). 

W zakresie obowiązków zatrudnionych 

osób w PSZOK, przewidzieć możliwość 

świadczenia pomocy w rozładunku 

odpadów wielkogabarytowych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, wskazania 

miejsca rozładunku i umieszczenia opadu 

we właściwym kontenerze. 

Dopasować kontenery do wygodnego 

użycia (np. do największych gabarytów 

kontener z drzwiami). 

PSZOK wyposażyć w tablice informacyjne / 

instruktażowe. 

Mieć możliwość podjazdu 

bezpośrednio pod kontener na czas 

rozładunku odpadów oraz 

zaparkowania samochodu w pobliżu 

budynku biurowego na czas 

załatwiania formalności związanych 

z przekazaniem odpadów. 

Przewidzieć odpowiednio dużo miejsca 

wokół kontenerów na placu PSZOK oraz 

wydzielone miejsca parkingowe w pobliżu 

budynku biurowego. 

Pracownik 

PSZOK 

 

Mieć bezpieczne i godne warunki do 

pracy 

Względnie wygodne biuro (tj. ogrzewane 

zimą, z zapleczem sanitarnym 

i kuchennym), wprowadzenie do zakresu 

obowiązków również pomocy doradczej, 

pracy biurowej (nie tylko fizycznej), a przez 

to podniesienie rangi stanowiska 

z jednoczesnym zapewnieniem 

odpowiednich warunków socjalnych 

i organizacyjnych. 

Wyposażenie PSZOK w urządzenia 

usprawniające rozładunek i załadunek 

odpadów oraz ich ważenie. 

Zadbanie o estetykę przestrzeni PSZOK. 

Nie mieć problemów 

z zabezpieczeniem terenu po 

godzinach pracy oraz obsługą wjazdu 

samochodów na PSZOK. 

Odpowiednie zabezpieczenie terenu 

PSZOK: ogrodzenie i system monitoringu 

dla całego terenu oczyszczalni, zamykany 

kontener biurowy, punkt wymiany rzeczy 

używanych oraz magazyn odpadów 

niebezpiecznych. 
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Mieć kompetencje do realizacji swoich 

obowiązków, tj. udzielania wyjaśnień 

„co w jakim kontenerze powinno się 

znaleźć” 

Przed skierowaniem do pełnienia 

obowiązków przeszkolenie ze sposobu 

właściwego postępowania z odpadami 

(również z odpadami niebezpiecznymi, 

w tym zapobiegania ich negatywnemu 

oddziaływaniu na środowisko i ludzi). 

Przeszkolenie z udzielania doraźnej pomocy 

w razie awarii lub wypadku, z narażeniem 

na kontakt z danym odpadem. 

Przewidzieć wyposażenie PSZOK 

w urządzenia i system IT obsługujący karty 

przekazania i gospodarkę magazynową. 

Przeszkolenie z użycia systemu monitoringu 

PSZOK oraz aplikacji IT do 

ewidencjonowania stanów magazynowych 

i wydawania kart przekazania odpadów. 

Pracownicy  

obsługujący 

wywóz 

odpadów 

z PSZOK 

 

Szybko, łatwo i bezpiecznie załadować 

i rozładować kontener, nie mieć 

problemu z manewrowaniem na placu 

 

Przewidzieć odpowiednią ilość miejsca na 

manewrowanie i zawracanie pojazdem,  

plac przystosowany do ciężkiego ruchu 

kołowego. 

Zaprojektować niekolizyjny układ 

kontenerów i pojemników – możliwość 

odbioru dowolnego kontenera / rozładunku 

pojemnika bez konieczności przestawiania 

innego. 

Zaprojektować ustawienie wagi najazdowej 

na placu PSZOK tak, aby możliwy był prosty 

najazd na wagę bez kontenera i po 

załadunku. 

Wyposażyć PSZOK w kontenery 

z ustandaryzowanym systemem załadunku 

(np. kontenery hakowe standardowej 

wielkości). 

Możliwość objazdu kontenerów od tyłu do 

zahakowania. 

Doświetlić PSZOK. 

Instalacje 

przyjmujące 

odpady do 

Przyjmować odpady dobrze 

posegregowane, niezanieczyszczone 

i nienamoczone i nie zawierające 

Zastosowanie kontenerów zadaszonych, 

szczelnych, z drzwiami umożliwiającymi 

wejście do środka z poziomu gruntu 
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przetworzenia/ 

recyklingu 

frakcji, które powodowałyby zmianę 

w procesie technologicznym. 

i ustawienie kontenerów otwartych 

z frakcjami wrażliwymi na nasiąkanie pod 

zadaszeniem. Magazynowanie odpadów 

odpadów niebezpiecznych w specjalnie 

przystosowanym magazynie. 

Weryfikacja przez pracownika PSZOK czy 

odpady są właściwie wyodrębnione 

i gromadzone, a kontenery zabezpieczone 

przed zamakaniem. 

Urząd 

Marszałkowski 

jako jednostka 

udzielająca 

dofinansowania 

na 

modernizację 

i rozbudowę 

PSZOK 

Zrealizować projekt zgodnie 

z założeniami Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa 

Opolskiego i regulaminu naboru do 

RPO. 

Szybko zrealizować projekt i rozliczyć 

go bez komplikacji. 

Uzyskać odpowiedni wskaźnik 

wsparcia PSZOK. 

W procesie pozyskiwania i realizacji 

projektu warto, aby Gmina korzystała ze 

wsparcia zewnętrznego, posiadającego 

wymagane kompetencje, dobrze 

rozumiejącego cel przedsięwzięcia, 

mogącego doradzać i współuczestniczyć 

w kształtowaniu i dopasowywaniu 

poszczególnych etapów i kroków, stosownie 

do stanu realizacji celu całego projektu. 

Pracownicy 

firmy Hydro-

Lew Sp. z o.o. 

Jako pozostali 

użytkownicy 

infrastruktury 

na działce nr 

474/20 przy ul. 

Fabrycznej 

Działalność PSZOK nie powinna 

zakłócać działania oczyszczalni 

ścieków; plac powinien umożliwiać 

przejazd do urządzeń oczyszczalni 

i pozostałej infrastruktury działki. 

Teren oczyszczalni poza placem PSZOK 

powinien być zabezpieczony przez 

wejściem osób postronnych.   

Jednoznaczne oznakować dojazd do PSZOK 

i przestrzeń, po której mogą się poruszać 

mieszkańcy. Wydzielić miejsca postojowe 

dla użytkowników PSZOK w obrębie placu, 

a nie przed budynkiem oczyszczalni. 

Mieszkańcy powinni korzystać z PSZOK pod 

nadzorem pracownika. Poza godzinami 

otwarcia PSZOK i oczyszczalni teren 

powinien być zamknięty i monitorowany. 

 

1.3. Parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia 

 

Najważniejsze parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia to: 

• powierzchnia placu utwardzonego PSZOK – 990 m2 

• w związku z koniecznością wbudowania wagi najazdowej w obrębie istniejącej drogi dojazdowej, 

łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia 

wynosi ok. 1 050 m2 

• powierzchnia planowanych obiektów zadaszonych: kontener biurowo-sanitarny 14,4 m2, (wymiary: 

6 m x 2,4 m, wys. 2,6 m) magazyn na odpady niebezpieczne 14,4 m2 (wymiary: 6 m x 2,4 m, wys. 2,35 m), 

punkt wymiany rzeczy używanych 30 m2 (blaszana hala namiotowa 6 m x 5 m, wys. 3 m), wiata 

półotwarta przykrywająca boksy na odpady i kontenery otwarte 160 m2 (8 m x 20 m, wys. 6 m). 
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• minimalna długość sieci koniecznych do wybudowania: instalacja elektryczna 76 m, sieć 

wodociągowa (przyłącze do kontenera biurowo-sanitarnego) 70 m, instalacja kanalizacyjna 10 m 

• PSZOK obejmować swoim zasięgiem będzie całą gminę Lewin Brzeski, którą zamieszkuje 13 064 

mieszkańców, z czego 5774 mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie 

• ilość odpadów zbieranych selektywnie w ciągu roku: aktualnie około 230,6 Mg (wartość uśredniona 

dla ostatnich 3 lat, utrzymująca się w tym okresie na zbliżonym poziomie) 

• liczba frakcji odpadów możliwych do zbierania selektywnie: 47 (wykazane łącznie w Tabelach 1 i 3, 

z wyłączeniem metali); na PSZOK w ciągu minionych 3 lat zebrano odpady należące do 12 frakcji. 

 

Wielkość strumienia odpadów obsługiwanych przez projektowany do modernizacji i rozbudowy PSZOK 

uzależniona jest od wielu czynników. Spośród nich, najważniejsze to: 

1) Liczba mieszkańców w gminie, w tym mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. 

2) Sposób organizacji odbioru odpadów w gminie, który jest regulowany przez następujące 
uchwały: 

− Uchwała nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015r. o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lewin Brzeski. 

− Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

− Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

− Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

− Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 

2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3) Świadomość ekologiczna i zaangażowanie społeczne mieszkańców gminy dla selektywnej zbiórki 
odpadów. 

4) Warunki ekonomiczne, tj. ceny poszczególnych surowców wtórnych i koszty recyklingu oraz 
postępowania z odpadami zebranymi nieselektywnie. 

5) Obecność i dostępność na terenie gminy innych punktów, w których mogą być odbierane odpady 
zebrane selektywnie (np. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki) i surowce wtórne. 

6) Dostępność (odległość, godziny otwarcia) i funkcjonalność PSZOK 

Główne czynniki określone w uchwałach, a wpływające na wielkość odpadów, które będą zbierane 

selektywnie w PSZOK to: 

rodzaje odpadów, które są selektywnie zbierane w gminie 

• rodzaje odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości 
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• częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

• dni i godziny otwarcia PSZOK 

• zasady nieodpłatnego przyjmowania odpadów w PSZOK oraz opłaty za przyjęcie odpadów, w tym 

rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych w ramach opłaty w PSZOK. 

Od 1 lipca 2013 r., na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbiór i właściwe zagospodarowanie odpadów została 

przekazana gminom. Podstawą systemu gospodarki odpadami w gminie Lewin Brzeski jest segregacja 

„u źródła”, która dotychczas polega na odbieraniu odpadów od mieszkańców sprzed posesji przez 

specjalistyczną firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych wybraną w drodze przetargu przez 

gminę (do dnia 28.06.2018r. zadanie to będzie prowadzić firma Remondis - Opole Sp. z o. o., a następnie 

spółka Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim Sp. z o.o.). 

W Gminie Lewin Brzeski odpady odbierane są aktualnie do czterech rodzajów pojemników: 

• w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; 

• w kolorze żółtym - do zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i tektury, puszek aluminiowych; 

• w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, 

• w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane). 

 

Odpady te są odbierane od mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu 

odpadów. Stąd też, w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich odpady ulegające biodegradacji 

powstających na terenie nieruchomości mogą być kompostowane. Pozostałe odpady zbierane 

selektywnie mieszkańcy zobowiązani są dostarczać samodzielnie na PSZOK, który dotychczas jest czynny 

2 razy w tygodniu. 

Ponadto dwa razy w roku przeprowadzana jest także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji. 

Funkcjonowanie PSZOK umożliwia odbiór odpadów problemowych (np. zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, chemikalia, odpady remontowe i wielkogabarytowe) poza terminem zbiórki u źródła, 

która odbywa się okazjonalnie. Ponadto daje szansę na wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych 

odpadów niebezpiecznych, które nie są odbierane w ramach podstawowej zbiórki odpadów (np. 

przeterminowane leki czy baterie i akumulatory). PSZOK pozwala zatem na dokładniejsze rozdzielenie 

frakcji odpadów. 

Kalkulacja wielkości strumienia odpadów, jaki trafi na PSZOK zakłada utrzymanie się ilości odpadów na 

zbliżonym poziomie jak dotychczas w początkowym okresie działalności po rozbudowie oraz stopniowe 

zwiększanie ilości przyjmowanych odpadów w wyniku zmiany warunków prawnych, społecznych (w tym 

wzrost akceptacji mieszkańców dla selektywnej zbiórki odpadów) i ekonomicznych (wzrost cen 

surowców) oraz na skutek promocji zmodernizowanej inwestycji i poprawy jej funkcjonalności 

i wizerunku. 

Z uwagi na brak w rzeczywiście zbieranych odpadach odpadów z żelaza i stali nie planuje się dalszej 

zbiórki tego surowca. Jako wartościowy materiał, złom metalowy trafia obecnie przede wszystkim 

do punktów skupu stanowiąc źródło przychodu dla mieszkańców. 
 

Sumaryczna ilość odpadów zebranych na PSZOK w latach 2015-2017 wyniosła średnio ok. 230,6 Mg 

rocznie i przyjmuje się, że będzie rosła w kolejnych latach, w miarę nabierania nawyków przez 
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mieszkańców gminy do właściwego postępowania z odpadami. W latach 2025-2030 łączny poziom 

zebranych selektywnie odpadów w PSZOK osiągnąć może ponad 300 Mg. Oznacza to, że PSZOK powinien 

tak zostać zaprojektowany i wyposażony, aby możliwa była jego reorganizacja i dostosowanie do zmian 

w zakresie: 

• możliwości gromadzenia frakcji odpadów wskazanych do selektywnego zbierania na PSZOK 

(obecnie regulamin obejmuje 49 frakcji, a wskazane do objęcia zbiórką jest 55 frakcji) 

• zwiększenia łącznej ilości odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK 

Dwa powyższe czynniki wpływają na siebie, tj. wraz ze wzrostem strumienia odpadów, które trafiać będą 

na PSZOK możliwe będzie ich dokładniejsze rozfrakcjonowanie bez zwiększenia kosztów funkcjonowania 

PSZOK, jeśli inwestycja przewidzi zabezpieczenie możliwości dostosowywania infrastruktury do takiego 

działania. 

Z obliczeń strumienia odpadów trafiających na PSZOK wynika, że dla prawidłowego funkcjonowania 

PSZOK konieczne będzie: 

1) zastosowanie kontenerów o pojemności 33m3, 16m3, 7m3 i 5,5m3 oraz pojemników 1,1m3 i 0,24m3 

i przydzielenie ich do obsługi następujących frakcji: 

- 1 kontener o pojemności 33m3 dla frakcji: 

• odpady wielkogabarytowe 

- 5 kontenerów o pojemności 16m3 dla frakcji: 

• zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 

• tworzywa sztuczne 

• zużyte opony 

- 4 zamykane kontenery o pojemności 7m3 dla frakcji: 

• papier 

• szkło 

• popioły 

• papa odpadowa 

- 1 otwarty kontener o pojemności 5,5m3 jako zapasowy 

- 2 kontenery z klapą wrzutową dla frakcji odzież i tekstylia 

- 5 pojemników 1,1 m3 dla frakcji: 

• opakowania z papieru i tektury 

• szkło 

• opakowania szklane 

• opakowania wielomateriałowe 

• do ustalenia w ramach potrzeb 

- 5 pojemników 0,24 m3 dla frakcji: 

• do ustalenia w ramach potrzeb 

- specjalne pojemniki dla frakcji: 

• przeterminowane leki 

• zużyte baterie i akumulatory 

• świetlówki 
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1) budowa 3 boksów magazynowych na odpady 

2) budowa pomieszczeń magazynowych i zadaszeń w konstrukcji lekkiej: 

• magazyn na przedmioty używane przeznaczone do ponownego użycia 

• magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne (w tym: farby, 

tusze i kleje i inne chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki) 

• zadaszenie nad boksami na odpady i otwartymi kontenerami. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na obszarze działki o numerze 

ewidencyjnym 474/20, arkusz mapy 1, obręb Lewin Brzeski. Przedmiotowa działka usytuowana jest 

na terenie miasta Lewin Brzeski, ale poza jego centrum, w obrębie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

Lokalizacja w oddaleniu od miejsc powstawania odpadów (których wytwórcami są mieszkańcy), stanowi 

pewną barierę przestrzenną, zmuszając mieszkańców do wykorzystania własnych środków transportu 

w celu dotarcia do PSZOK, jednak dojazd do niego jest stosunkowo prosty. Pozytywną cechą takiej 

lokalizacji jest eliminacja potencjalnej uciążliwości PSZOK dla okolicznych mieszkańców. 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej, źródło map podkładowych: www.geoportal.gov.pl/. 
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Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle wydzieleń katastralnych. Istniejące zagospodarowanie działki nr 474/20 według 
ortofotomapy; źródło materiałów podkładowych:  www.geoportal.gov.pl/. 

1.4.2. Uwarunkowania formalno – prawne 

Działka 474/20 jest własnością firmy Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro – Lew” Sp. z o.o., która 

w użyczeniu od gminy prowadzi znajdującą się na działce oczyszczalnię ścieków. Spółka wyraża zgodę 

na rozbudowę i modernizację PSZOK oraz jego dalsze funkcjonowanie. 

Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym. 

Cały teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

z tego tytułu ochronie prawnej. 

Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. Zgodnie z Planem teren 

inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 3K, w związku z czym należy on do obszarów 

określanych jako tereny urządzeń gospodarki ściekowej. Dla terenów 1K i 2K określono przeznaczenie 

terenu jako: 

1) podstawowe - teren urządzeń gospodarki ściekowej – osadniki poprodukcyjne 

2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej. 

Dla terenu 3K w Planie nie wskazano przeznaczenia terenu, przyjąć jednak można, że jako przeznaczenie 

podstawowe należy uznać lokalizację oczyszczalni ścieków, a przeznaczenie uzupełniające powinno 

obejmować inne urządzenia infrastruktury technicznej związanej z gospodarka komunalną, które to 
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funkcje teren spełnia obecnie. Fragment wyrysu z MPZP z zaznaczoną lokalizacją PSZOK przedstawia 

Rys.   3. 

 

 

Rys. 3. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, na tle Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Lewin 

Brzeski. 

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012r., 

na Mapie Kierunków Rozwoju Przestrzennego, której wyjątek przedstawia Rys. 4, teren ten również 

oznaczony jest jako obszar infrastruktury technicznej (I). Nie jest on wyłączony spod zabudowy, 

a powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna oraz wysokość zabudowy według Studium powinny 

zostać określone w planie miejscowym według standardów dla terenu infrastruktury technicznej. Dla terenów 

oznaczonych tym symbolem dopuszcza się zieleń, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym oraz 

zakrzewienia, zadrzewienia i zalesienia; dopuszcza się również przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób 

ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania oraz obszary 

podlegające ochronie. 
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Rys. 4. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, na tle Mapy Kierunków Rozwoju Przestrzennego, stanowiącej załącznik do 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lewin Brzeski. 

 

Opisywany obszar nie jest objęty istniejącymi ani planowanymi formami ochrony przyrody. 

Z uwagi na planowany zakres inwestycji nie będzie wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Przedsięwzięcie to stanowić będzie punkt zbierania 

odpadów, z wyłączeniem odpadów z metali, a więc, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 71), nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów. Przewiduje się 

natomiast zastosowanie zieleni ozdobnej izolującej obszar obecnego PSZOK od pozostałych działek. 

 

1.4.3. Uwarunkowania organizacyjne - opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji aktualnie jest wykorzystywany jako działający Gminny Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych i obsługiwany przez firmę Remondis - Opole Sp. z o.o., która jest właścicielem 

jego wyposażenia. 

Działka, na której zlokalizowany jest GPSZOK ma łączną powierzchnię 2.0023 ha, z czego jako plac 

manewrowy PSZOK wykorzystywany jest teren nieutwardzony i nieuzbrojony w sieci o wymiarach około 

20 x 30 m. Brak jest zaplecza biurowego i urządzeń umożliwiających kontrolę ilości przyjmowanych 

odpadów. 
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Rys. 5. Teren działającego obecnie GPSZOK w gminie Lewin Brzeski . Widok na plac manewrowy z kontenerami. 

Działka jest ogrodzona i monitorowana od strony wjazdu na oczyszczalnię, a dojazd od ul. Fabrycznej 

przez zagospodarowaną część oczyszczalni jest utwardzony kostką betonową. Wzdłuż dojazdu znajdują 

się także punkty oświetleniowe, są one jednak skierowane w stronę urządzeń oczyszczalni i oświetlenie 

placu od tej strony będzie wymagało montażu na istniejących słupach dodatkowych opraw skierowanych 

na plac. 

 

Rys. 6. Teren GPSZOK w gminie Lewin Brzeski. Widok w stronę utwardzonego dojazdu do placu wraz z punktami 

oświetleniowymi skierowanymi w stronę oczyszczalni. 
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Rys. 7. Wjazd na działkę 474/20. Widoczne ogrodzenie z bramą przesuwną oraz budynki oczyszczalni. 

 

W obrębie działki znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacji i energetyczna. Na etapie budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przyłączenia projektowanych obiektów do istniejących sieci 

wraz z wybudowaniem odcinków przyłączy zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządcy sieci. 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w tym: 

• utwardzenie (kostka betonowa lub płyta betonowa wraz z uszczelnieniem) placu manewrowego (990 

m2) pod ruch ciężarowy powyżej 40 ton wraz z odpowiednim systemem odwodnienia i podczyszczania 

wód opadowych; 

• podłączenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz energetycznej do kontenera biurowo-sanitarnego; 

• podłączenie do sieci energetycznej oświetlenia pozostałych wiat i zadaszeń, wagi najazdowej oraz 

uzupełniającego oświetlenia placu; 

• minimalna długość sieci koniecznych do wybudowania: instalacja elektryczna 76 m, sieć wodociągowa 

(przyłącze do kontenera biurowo-sanitarnego) 70 m, instalacja kanalizacyjna 10 m; 

• wyposażenia placu w kontener biurowo-sanitarny 14,4 m2 (wymiary: 6 m x 2,4 m, wys. 2,6 m), 

magazyn na odpady niebezpieczne 14,4 m2 (wymiary: 6 m x 2,4 m, wys. 2,35 m), punkt wymiany rzeczy 

używanych 30 m2 (blaszana hala namiotowa 6 m x 5 m, wys. 3 m), wiatę półotwartą z boksami do 

tymczasowej depozycji odpadów 160 m2 (8 m x 20 m, wys. 6 m); 

• wyposażenia placu w najazdową wagę samochodową z instalacją zdalnego odczytu (instalacja wagi 

w obrębie istniejącej drogi dojazdowej, utwardzonej kostką betonową); 

• wyposażenia punktu we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia oraz oznakowanie 

poziome i pionowe; 

• nasadzenia zieleni ozdobnej wokół placu. 

Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, 

warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje 

planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa 

miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

W punkcie, zgodnie z jego obecnym profilem działalności, nadal gromadzone będą odpady komunalne 

zbierane selektywnie, z wyłączeniem metali oraz odpadów zawierających azbest oraz działać będzie 

punkt przynoszenia i odbioru przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. Szacowany roczny 

strumień odpadów wynosi aktualnie ok. 230,6 Mg i przewiduje się jego stopniowy wzrost. 

Zbierane i magazynowane będą frakcje odpadów wykazane w Tabelach 1 i 3. 

 

Do zbierania ww. frakcji odpadów przewiduje się wykorzystanie kontenerów o pojemności 33, 16, 7 

i  5,5 m3 oraz pojemników o pojemności ok. 1,1 m3, a dla frakcji odpadów zbieranych w najmniejszych 

ilościach lub sezonowo przewiduje się pojemniki o pojemności 0,24 m3 oraz inne specjalistyczne 

pojemniki. 

 

W PSZOK będzie też zbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, dla 

których przewidziano oddzielny magazyn, a w nim szczelne pojemniki na poszczególne frakcje odpadów 

niebezpiecznych.  
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Do odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do zbierania w PSZOK w Lewinie Brzeskim należą: 

1) zużyte baterie i akumulatory, 

2) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

3) przeterminowane leki, w tym cytotoksyczne i cytostatyczne 

4) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 

5) środki ochrony roślin, 

6) oleje przekładniowe i silnikowe, 

7) rozpuszczalniki, 

8) kwasy, 

9) alkalia, 

10) odczynniki fotograficzne, 

11) detergenty, 

12) urządzenia zawierające freony, 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli 

przedmioty niewymagające naprawy i nadające się do ponownego wprowadzenia do użycia. 

Koncepcję organizacyjną funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji GPSZOK przedstawia 

Rys. 8.  

Zadaniem projektanta będzie dokonanie weryfikacji wykonalności zaproponowanych rozwiązań, 

a w przypadku identyfikacji konfliktów wymagań zaproponowanie ich rozwiązania. 

Ze względów funkcjonalnych oraz z uwagi na rozlokowanie istniejącej i projektowanej infrastruktury po 

rozbudowie planowana inwestycja zorganizowana będzie w postaci 3 stref: 

1) strefa wjazdowa oraz działań administracyjnych, która obejmuje: 

a. wagę najazdową do kontroli masy przywożonych i wywożonych odpadów 

b. kontener biurowo–sanitarny dla pracowników PSZOK, służący także wygodnemu załatwianiu 

formalności przez klientów PSZOK oraz pracowników odbierających odpady (zwrócony frontem do 

wagi najazdowej), 

2) strefa wymiany rzeczy używanych, oddawania frakcji drobnych i niebezpiecznych, we wschodniej 

części placu, która obejmie: 

a. halę namiotową zawierającą punkt wymiany rzeczy używanych (zwróconą frontem do miejsc 

parkingowych przewidzianych dla klientów PSZOK) 

b. parking na 2 samochody osobowe dla użytkowników punktu wymiany rzeczy używanych; parking 

wydzielony będzie w części placu obok magazynu rzeczy używanych i magazynu odpadów 

niebezpiecznych 

c. magazyn na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza urządzeniami 

wielkogabarytowymi) 

d. strefę zamykanych pojemników na odpady frakcji gromadzonych w mniejszych ilościach 

3) strefa zasadnicza PSZOK w zachodniej części placu: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  28 

www.oczp.pl  

a. utwardzony, wybrukowany plac, który stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową 

dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz 

powierzchnię magazynową, 

b. miejsce ustawienia dużych kontenerów na odpady, 

c. zadaszoną wiatę dla boksów na odpady zbierane selektywnie oraz dla dużych otwartych 

kontenerów (zabezpieczenie odpadów przed nasiąkaniem). 

 
Rys. 8. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy i modernizacji PSZOK w Lewinie Brzeskim. Źródło zdjęcia 

podkładowego: www.google.pl/maps 

 

Przewiduje się dwa sposoby komunikacji samochodowej po PSZOK. 

Samochody osobowe przywożące odpady na PSZOK, niewymagające ważenia wagą samochodową, będą 

mogły wjechać na PSZOK i zaparkować na wyznaczonych miejscach na tyłach kontenera biurowo – 

sanitarnego, aby klienci mogli załatwić formalności związane z oddaniem odpadów, otrzymać instrukcje 

względnie pomoc pracownika, zważyć i oddać frakcje przechowywane w budynku magazynowym 

lub/oraz skorzystać z punktu wymiany rzeczy używanych. Następnie – w razie potrzeby – klienci w asyście 

pracownika PSZOK będą mogli także przejść lub podjechać do strefy dużych kontenerów i pozostawić 

frakcje odpadów zbierane w kontenerach. 

Samochody do przywozu i wywozu kontenerów/pojemników (typu „hakowiec”) po wjeździe na teren 

PSZOK będą się kierowały na wagę samochodową, a następnie bezpośrednio na plac manewrowy. Układ 

kontenerów powinien umożliwiać, aby po przejechaniu przez wagę, samochody załadunkowe mogły 

wygodnie obrócić, dojechać do kontenera i podczepić go tyłem, a następnie ponownie przejechać 

przodem przez wagę oraz do wyjazdu z PSZOK. 
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W ten sam sposób będą mogły też wjechać na PSZOK samochody osobowe/dostawcze przywożące 

odpady segregowane w większej ilości (z przyczepką). 

Projektując i wykonując PSZOK trzeba zapewnić odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy i miejsca 

postojowe. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego 

przed kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczającego miejsca manewrowego 

i załadunkowego, uwzględniając gabaryty i parametry pracy (np. promienie skrętu) pojazdów, z pomocą 

których jest to realizowane. 

Projekt powierzchni utwardzonej powinien uwzględniać obciążenie pod ruch ciężarowy powyżej 40 ton 

a także zapewnić odpowiednie spadki i odwodnienie placu umożliwiające podczyszczanie wód, 

a następnie ich zagospodarowanie w obrębie działki bądź odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej 

(w zależności od uzyskanych uzgodnień). 

Ponadto powierzchnię placu należy nawiązać wysokościowo do istniejącej powierzchni drogi dojazdowej, 

zachowując przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające: 

− bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych, 

− odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanych powierzchni, także 

w przypadku długotrwałych deszczy nawalnych. 

 

Część magazynową stanowić będą dwa zamykane pomieszczenia: 

• magazyn na odpady niebezpieczne w formie zamykanego, zadaszonego i wentylowanego kontenera 

o powierzchni 14,4 m2 z podłogą rusztową, wyposażoną w bezpieczną przechwytującą ewentualne 

wycieki wannę oraz posiadający dodatkowo podjazd ułatwiający transport do wnętrza cięższych 

przedmiotów; 

• punkt wymiany rzeczy używanych (blaszana hala namiotowa 30 m2), wyposażony w regały do 

ekspozycji przedmiotów i mniejsze pojemniki do ich przechowywania, a także niewielki stół roboczy 

umożliwiający wypakowanie oraz przegląd przedmiotów. W razie potrzeby, w obrębie hali można 

wydzielić przestrzeń magazynową dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który 

zasadniczo gromadzony będzie w magazynie odpadów niebezpiecznych 

Ponadto w zachodniej części placu będzie zlokalizowana wiata półotwarta z boksami do zbiórki odpadów 

gromadzonych w większych ilościach (np. sezonowo odpady zielone) o powierzchni 160 m2 (8 m x 20 m, 

wys. 6 m). 

 

Dla magazynowania odpadów, a w szczególności w magazynie odpadów niebezpiecznych, przewidzieć 

należy rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji 

niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. 

uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku, itp. 

Konieczne jest zastosowanie „podwójnych zabezpieczeń” – szczelny pojemnik ustawiony w szczelnym 

kontenerze na odpady niebezpieczne z dnem pozwalającym na zebranie awaryjnych wycieków. 

Każdy z kontenerów oraz pojemników (poza pojemnikami zapasowymi), a także wszystkie pomieszczenia 

muszą zostać opisane w sposób czytelny i jednoznaczny. Wymaga się, aby tablice posiadały czytelny napis 

oraz ilustrację. 

Na terenie punktu należy wykonać oświetlenie obiektowe pozwalające na korzystanie z niego także 

po zmroku. Oświetlenie placu należy zaprojektować za pomocą lamp led na słupach o wysokości i w ilości 

pozwalającej oświetlić całość placu. W północnej części placu można zaprojektować montaż 
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dodatkowych punktów oświetleniowych (zwróconych w stronę placu) na istniejących słupach wzdłuż 

oczyszczalni. 

Wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi placu PSZOK, należy wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej 

o docelowej wysokości minimum 1,5m, poprawiającej walory estetyczne tego miejsca. 

Plac należy wyposażyć w system monitoringu wizualnego. 

W ramach projektu wykonane będą prace należące do następujących kategorii: 

1. doprowadzenie infrastruktury sieciowej, 

2. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozbiórka części istniejącej drogi dojazdowej 

pod instalację wagi), 

3. budowa powierzchni utwardzonej, 

4. instalacja kontenera socjalnego, 

5. podłączenie infrastruktury sieciowej, 

6. montaż obiektów magazynowych (kontenera magazynowego i hali magazynowej), 

7. budowa boksów na odpady wraz zadaszeniem w formie wiaty, 

8. instalacja wagi samochodowej, 

9. uzupełnienie elementów zagospodarowania terenu (nasadzenia zieleni ozdobnej i instalacja 

oświetlenia placu oraz monitoringu wizualnego), 

10. organizacja wyposażenia PSZOK, w tym wyposażenia magazynowego i biurowego. 

 

Zakres projektu, przedmioty odbioru 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących przedmiotów odbioru i czynności wpływających na 

kosztochłonność inwestycji, bez których nie powstaną przedmioty odbioru: 

1) uzbrojenie placu i podłączenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej 

2) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

3) powierzchnia uszczelniona i utwardzona kostką betonową lub płyta betonowa w zależności od 

zaprojektowanych rozwiązań 

4) system odwodnienia placu (instalacja odciekowa i separatory, system rozsączania bądź podłączenie 

do kanalizacji w zależności od uzyskanych warunków) 

5) zakup i montaż kontenera biurowo – sanitarnego wraz z wyposażeniem 

6) zakup i montaż kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne 

7) zakup i montaż hali magazynowej na punkt wymiany rzeczy używanych 

8) najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacją zdalnego odczytu pomiaru 

9) budowa boksów na odpady wraz zadaszeniem w formie wiaty otwartej jednostronnie o wysokości 

ok. 6 m, 

10) elementy zagospodarowania terenu 

− oświetlenie placu (2 nowe latarnie + 2 wzmocnienie istniejących) 

− system monitorujący PSZOK (4 kamery) wraz z podłączeniem 
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− zieleń ozdobna i izolacyjna (ok. 17 sztuk, do uzgodnienia na etapie projektu) 

11) wyposażenie PSZOK 

− kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów (1 

kontener o pojemności 33m3, 5 kontenerów o pojemności 16m3, 4 kontenery o pojemności 

7m3, 1 kontener o pojemności 5,5m3, 5 kontenerów o pojemności 1,1m3, 5 pojemników 

o pojemności 0,24m3, 2 kontenery na odzież i tekstylia, 4 pojemniki o pojemności 0,12m3) 

− kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne (4 szt.: na świetlówki, baterie, akumulatory, 

leki) 

− kosz siatkowy na drobny ZSEE (1 szt.) 

− tablice informacyjne i edukacyjne (5 szt.) oraz na opisy kontenerów i pomieszczeń (17 szt.) 

− tablice promocyjne o projekcie (2 szt.) 

− mobilna waga elektroniczna (1 szt.) 

− rampa przenośna umożliwiająca załadunek do kontenerów otwieranych z drzwiami(1szt.) 

− regał magazynowy (4 szt.) 

− system IT do ewidencji odpadów i zarządzania gospodarką magazynową w PSZOK (1 licencja) 

− wyposażenie biura (laptop (1 szt.), drukarka, biurko, regał, szafka, fotel, 2 krzesła) 

− oświetlenie w budynkach 

− zaplecze socjalne (aneks kuchenny z podstawowym umeblowaniem) 

− apteczka, podstawowy sprzęt ppoż. 

− mobilna waga elektroniczna 

Szczegółowe omówienie wymagań do przedmiotów odbioru w tym wskaźniki powierzchniowo – 

kubaturowe znajdują się w rozdziale 2. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne do całego zakresu przedsięwzięcia 

Wszelkie prace budowlane, montażowe, a także zabezpieczenia kontenerów, pojemników oraz 

konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz obowiązującym 

prawem. Wszelkie materiały budowlane, instalacje i urządzenia muszą spełniać wymagania określone 

w polskich normach. 

Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek 

uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. 

Zaprojektowanie PSZOK powinno nastąpić w taki sposób, aby zapewniać: 

- spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), przy uwzględnieniu, że PSZOK ma 

mieć powierzchnię łączną ok. 990 m2 

- spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w: 

a) 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, ze zm.) 

b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), 

- zgodność z Prawem Budowlanym 

- systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących 

z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.). 

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz 

z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, 

Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie 

z dokumentacją zdjęciową oraz zleci wykonanie mapy do celów projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt 

Zamawiającemu na adres budowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca musi również zabezpieczyć taki sposób przeprowadzenia robót modernizacyjnych 

i budowlanych, aby nie pogarszał on obiektów nieobjętych modernizacją (pozostała cześć infrastruktury 

działki nr 474/20). 

2.2. Budowa sieci zbrojeniowych 

Wymagania: 

2.2.1. Sieć wodociągowa 

Wykonanie sieci zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami. Podstawowe parametry: 

• Ø min. 90, PVC 

• długość ok. 70 mb 
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• wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową 

• opomiarowanie w celach rozliczeniowych z zarządcą działki 

2.2.2. Sieć kanalizacyjna 

• Ø 160 / 200 PVC 

• minimalna długość przyłącza kanalizacji sanitarnej ok. 10 mb 

• należy uzgodnić możliwość podłączenia do przepompowni oczyszczalni, alternatywnie wyposażyć 

przyłącze w oddzielną przepompownię ścieków bytowych 

• system odwodnienia placu (instalacja odciekowa i separatory substancji ropopochodnych, system 

rozsączania bądź podłączenie do kanalizacji oczyszczalni w zależności od uzyskanych warunków 

oraz obliczeń projektowych). 

2.2.3. Sieć energetyczna 

• instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne wraz z oświetleniem terenu i instalacją 

teletechniczną monitoringu 

• podłączenie wg uzyskanych warunków. 

2.3. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Wymagania: 

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych będzie obejmował następujące działania: 

• rozbiórka części nawierzchni z kostki betonowej w celu montażu okablowania najazdowej wagi 

samochodowej 

• niwelacja terenu pod utwardzenie placu PSZOK 

• pozostałe prace przygotowawcze (np. ewentualne przygotowanie powierzchni pod nasadzenia 

drzew i krzewów) 

• badania geologiczno-gruntowe. 

 

2.4. Utwardzona powierzchnia 

Wymagania: 
Plac utwardzony betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki (pojazdy ciężarowe 

z kontenerami do 33m3) lub zbrojona płyta betonowa; kategoria ruchu KR-3. 

Powierzchnia prostokątnego placu o wymiarach 45 m na 22 m (990m2). 

Miejsca na postój rozładunkowy i załadunkowy. 

Instalacja nowej wagi najazdowej na obszarze drogi dojazdowej. 
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Wykonawca musi uwzględnić: 

- uwarunkowania gruntowo-wodne podłoża i wynikające z tego wymagania odpowiedniego 

przygotowania podłoża, dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa nawierzchni w powiązaniu ze 

specyfiką miejsca i sposobu użytkowania; w razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

uzupełniające, szczegółowe badania gruntowo-wodne po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

- wystąpienie ewentualnych kolizji i konieczność przebudowy lub przełożenia części sieci i infrastruktury 

podziemnej; 

- planowane obciążenie ruchem; 

- odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne pomiędzy zjazdem z drogi dojazdowej, wjazdem na teren 

PSZOK a wysokością placu manewrowego, aby zapewnić bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów 

ciężarowych i osobowych, jak również skuteczne odprowadzenie z powierzchni wód roztopowych lub 

opadowych (przy założeniu możliwości występowania epizodów deszczy nawalnych), a także 

wyeliminować ryzyko ewentualnego przedostawania się wód opadowych lub roztopowych z terenu 

PSZOK na sąsiednie tereny. 

Przy projektowaniu rozwiązań w zakresie gospodarki wodno ściekowej należy uwzględnić przepisy 

regulujące kwestie powstawania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz deszczowych, 

w szczególności przepisy Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) 

oraz zaprojektować i wykonać odpowiednie i bezpieczne dla środowiska rozwiązania w zakresie 

odprowadzenia tych ścieków. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do ścieków 

ewentualnych odcieków z miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wymaganie to należy 

traktować jako priorytetowe. 

- układ komunikacyjny placu powinien umożliwiać bezkolizyjne poruszanie się pojazdów osobowych 

i dostawczych oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego, załadunku kontenerów w systemach 

hakowych o pojemności do 33 m3  

- oznakowania poziome w miejscach parkingowych (parking na 2 samochody osobowe, proponowana 

lokalizacja na Rys. 8.), uwzględniające wymiary właściwe dla zapewnienia bezpieczeństwa tych operacji 

(szerokość min. 2,5m). 

Kolorystyka elementów placu zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań niż powyżej przedstawione po ich wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2.5. Zakup i montaż kontenera biurowo – sanitarnego wraz z wyposażeniem 

Wymagania: 

– wymiary ok. 6,0 x 2,4 x 2,6 m 

– podłoga: płyta cementowana 20 mm, PVC 1,5 mm, izolacja 

– wyposażenie w standardzie nie gorszym niż: drzwi wejściowe 0,9 x 2,0 m, drzwi wewnętrzne 0,9 x 2,0 

m, drzwi wewnętrzne 0,6 x 2,0 m, okno ISO 0,9 x 1,2 m z roletą, okno ISO 0,6 x 0,6 mm, WC sanitarne, 

i kabina prysznicowa, umywalka, bateria, bojler, instalacja woda / ścieki, ścianka działowa 

– instalacja elektryczna: standard (oświetlenie, gniazdka) 
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– ogrzewanie: panel grzewczy 0,5 / 2 kW lub klimatyzator dwufunkcyjny 

– kolorystyka: w uzgodnieniu z Zamawiającym 

– spawany szkielet stalowy odporny na zniekształcenia 

– płaszcz z lakierowanej blachy ocynkowanej 0,60 mm, 

– dach z blachy trapezowej ocynkowanej 0,63 mm z paroizolacją i izolacją termiczną, 

– ściany z laminowanego DTD z paroizolacją i izolacją termiczną. 

– możliwa także technologia wykonania z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym lub 

poliuretanowym 

 

Wyposażenie części socjalnej : 

– - kuchenka elektryczna dwupłytowa, czajnik elektryczny, szafka na żywność, lodówka, wieszak na 

ubrania, kosz na śmieci i zestaw do sprzątania. 

Wymiary, materiały i kolorystyka wyposażenia części socjalnej są do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Produkty stanowiące wyposażenie części socjalnej muszą być objęte min. 24 miesięczną gwarancją. 

– - podstawowy sprzęt i oznakowanie ppoż. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi 

 

Wyposażenie części biurowej: 

– biurko (1 szt.): wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia, jednak zapewniające dobre parametry 

użytkowe, miejsce do przechowywania materiałów biurowych i części dokumentów, możliwość wygodnej 

pracy z komputerem, drukarką; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– fotel obrotowy do biurka (1 szt.): wytrzymałość min. 140kg, wygodne podłokietniki, regulowana 

wysokość siedziska i położenie oparcia; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu 

projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– regał na dokumenty zamykany (1 szt.): drzwi zamykane na zamek, półki o regulowanej wysokości; 

wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt 

musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– szafka na rzeczy osobiste pracownika (1 szt.): wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po 

opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– krzesła (2 szt.): wytrzymałość min. 140 kg; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po 

opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– lampka biurkowa (1 szt.): oprawa dostosowana do źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do 

E oraz żarówek LED o dowolnej mocy; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu 

projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją 

– listwa zasilająca (1 szt.): gniazdka min. 4x230V, podświetlany wyłącznik, obudowa korpusu 

aluminiowa, materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS; wymiary, materiał i kolorystyka, do 

uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną 

gwarancją 

– laptop (1 szt.): procesor wielordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych, 

wykonany w technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 4 GB; klawiatura: 

polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty”; kolorystyka ciemna; złącze USB: min. 

2 szt., kabel zasilający, UPS, myszka; system operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit lub 

równoważny, zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą 
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telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania; oprogramowanie w polskiej pełnej wersji 

językowej; pakiet MS Office nie starszy niż 2013 (lub równoważny); produkt musi być objęty min. 24 

miesięczną gwarancją 

– aplikacja do wydawania kart odbioru odpadów i bilansowania stanów magazynowych, tworzenia 

raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów (min. 3 letnia licencja, jedno stanowisko, 

spełniająca wymaganie generowania kart zgodnie z aktualnymi przepisami), 

– drukarka laserowa (1 szt.) i materiały eksploatacyjne: oprogramowanie dedykowane producenta; 

druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy; rozdzielczość w czerni: minimum 600 x 600 dpi; 

złącza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN; 3 tonery, przewody USB min. 1,8 mb, Przewód LAN min. 1,8 mb kabel 

zasilający; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją.   

2.6.  Zakup i montaż kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne 

Wymagania: 

Minimalne wymiary kontenera mobilnego: 6,0 x 2,35 x 2,35 m. Magazyn ten powinien mieć szczelną 

kwasoodporną (zabezpieczone przed korozją) podłogę w formie wanny wychwytowej na metalowym 

ruszcie, zdejmowanym (w częściach). Kontener otwierany drzwiami dwuskrzydłowymi, zlokalizowanymi 

w środkowej części dłuższego boku. 

Dostosowanie do magazynowania odpadów niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne 

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyposażeniem (np. pojemnikami na zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny) do gromadzenia odpadów o różnych gabarytach, składzie i właściwościach. 

Bezwzględnym wymaganiem jest, aby magazyn zabezpieczał składowane w nim odpady przed wpływem 

warunków atmosferycznych oraz ingerencją osób postronnych, jak również zabezpieczał środowisko 

przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów. W szczególności dotyczy to wód 

odciekowych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. 

Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez 

przeszkolonego pracownika. Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu 

(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny 

sposób powstałego wycieku. 

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera 

(np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący 

otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). 

Magazyn powinien być wyposażony w instalację elektryczną (gniazdka wtykowe i oprawy oświetleniowe) 

oraz system odprowadzania wody opadowej i roztopowej a także podjazd umożliwiający wniesienie / 

wwiezienie cięższych przedmiotów. 

 

Pojemniki stanowiące wyposażenie magazynu na odpady niebezpieczne: 

– specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 500l (1 szt.) – akumulatory 

– pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe o pojemności min. 120l (1 szt.) 

– specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, o pojemności pozwalającej magazynować w całości 

świetlówki różnej długości do 150cm (min. wymiary wewnętrzne: 150cm x 40cm x 30cm) 

– zamykane szczelnie, specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 60l, każdy do magazynowania 

odpadów niebezpiecznych, w szczególności leków i termometrów rtęciowych (5 szt.) 
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– zamykane pojemniki na inne odpady niebezpieczne, wykonane z tworzywa kwasoodpornego (5x 

PEHD min. 30l) (5 szt.). 

 

Pozostałe wyposażenie pomieszczenia: 

– regał (szt. 1): 

− min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, 

wzmacnianej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg 

− słupy nośne wykonane z kątownika 40x60x2mm perforowanego co 20mm i wyposażone 

w stopkę z tworzywa 

− regały muszą posiadać dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę 

usztywniające całą konstrukcję 

− regały lakierowane proszkowo na kolor szary 

− udźwig całego regału min. 600kg, regał musi posiadać oznakowanie dopuszczalnego 

obciążenia 

− wymiary: wysokość: 220cm, głębokość: 60cm, szerokość: 100cm 

 

– apteczka przenośna (1 szt.). w pomieszczeniu biura zamontować uchwyt na apteczkę oraz oznakować 

jej lokalizację (biały krzyż na zielonym tle) 

– podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

2.7. Zakup i montaż hali magazynowej na punkt wymiany rzeczy używanych 

Wymagania: 

– hala namiotowa o wymiarach 6 m x 5 m i wys. 3 m 

– podłoga wykonana z szachownicy metalowej, ocynkowanej i pokrytej płytą wodoodporną OSB 

o grubości 22 mm z flisem 

– ściany boczne powlekane blachą trapezową z przynajmniej jednym otworem okiennym 

– dach z materiału plandekowego (tkanina poliestrowa (180 g/m²), obustronnie kryta PCV (470 g/m²), 

niepalna, której wytrzymałość na temperaturę wynosi od – 30 °C do +70 °C. Wytrzymałość na 

rozerwanie: 2000 N/5 cm i na rozdzieranie: 250 N) doświetlony z góry przeźroczystą folią PCV 

– rozsuwane drzwi z blachy  montowane  na rolkach i zabezpieczone zamkiem 

– magazyn i jego otoczenie powinien być wyposażony w system odprowadzania wody opadowej 

i roztopowej. 

 

Wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych: 

– 3 regały: min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm podwójnie doginanej, 

wzmacnianej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg; słupy nośne wykonane z kątownika 

40x60x2mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa; regały muszą posiadać 

dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję; regały 

lakierowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym; udźwig całego regału min. 600kg, regał 

musi posiadać oznakowanie dopuszczalnego obciążenia; wymiary: wysokość: 220cm, głębokość: 60cm, 

szerokość: 100mcm 
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– pojemniki/kosze różnej wielkości do gromadzenia danego typu mniejszego asortymentu (np. 

zabawek), 

– platforma z kółkami lub dwukołowy wózek z podnośnikiem do przemieszczania cięższych lub 

większych przedmiotów, 

– drabinka „pokojową” lub inny typ podestu 

– krzesło 

– stół roboczy o wymiarach minimum 1,6 m x 0,8 m 

– oświetlenie, podłączenia do gniazd elektrycznych 

 

2.8. Boksy na odpady wraz z zadaszeniem w formie wiaty 

Wymagania: 

– trójdzielny boks na odpady o szerokości ok. 3,30 m i głębokości ok. 7,5 m, ściany z bloczków 

betonowych na fundamencie w zależności od warunków geologiczno-gruntowych lub bloczków typu 

LEGO nie wymagających fundamentów 

– wiata zadaszona jednostronnie otwarta, o wysokości ok. 6 m 

– wymiary zadaszenia około 20m x 8 m, pokrycie: blacha trapezowa, dach jednospadowy 

– ściany z blachy od strony południowej i wschodniej, gdzie brak jest ścianek betonowych 

– pod zadaszeniem planuje się ustawić kontener na odpady wielkogabarytowe 33 m3  oraz dwa otwarte 

kontenery 16  m3  zawierające frakcje wrażliwe na nasiąkanie (do ustalenia w zależności od bieżących 

potrzeb PSZOK oraz wymagań depozycji odpadów zbieranych selektywnie z terenu gminy). 

 

2.9. Najazdowa waga samochodowa 

Waga powinna umożliwiać ważenie samochodów ciężarowych z podczepionym kontenerem co najmniej 

33 m3; zakładana długość pomostu 8 m + najazdy 2x2m, precyzja pomiaru min. 20 kg. Powinna być 

wyposażona w system automatycznego ważenia oraz wyświetlacz zewnętrzny umożliwiający 

wykonywanie odczytu w budynku biurowym. 

Montaż wagi w obrębie placu PSZOK w lokalizacji zgodnej z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną 

przedstawiona na Rys. 8. 

2.10. Elementy zagospodarowania terenu 

Wymagania: 

Oświetlenie placu PSZOK: za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości usytuowanych tak, aby 

oświetlić całość placu także przy braku oświetlenia naturalnego, w szczególności wjazd, ciągi 

komunikacyjne, miejsca parkingowe, postojowe (załadunku i rozładunku odpadów) oraz kontenery 

i pojemniki z odpadami. Proponuje się instalację 2 nowych latarni oraz wzmocnienie istniejącego 

oświetlenia oczyszczalni od strony północnej placu PSZOK. Oświetlenie oprawami ulicznymi ze źródła 

światła LED, mocowanymi na słupach. 

System monitoringu wizualnego: 4 kamery, instalacja do monitoringu i oprogramowanie 

Zieleń ozdobno-izolacyjna: (całoroczna; zwarty pas) zostanie wprowadzona południowej i wschodniej 
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krawędzi placu PSZOK (min. 17 sztuk, skład gatunkowy do uzgodnienia na etapie projektu). Rolą tego 

elementu będzie estetyczne oddzielenie terenu od pozostałej części działki. Rośliny wybrane do tego 

elementu powinny być dopasowane do spełnienia wymagań (całoroczna zieleń zwarta) i specyfiki 

podłoża. W razie potrzeby konieczna będzie jego wymiana. Docelowa wysokość tego pasa minimum 

1,5m. 

 

2.11. Wyposażenie PSZOK (niewymienione w innych miejscach) 

Wymagania: 

Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż 

niebezpieczne, muszą spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, 

posiadać niezbędne certyfikaty i świadectwa oraz być odpowiednio oznaczone i opisane. Stosować 

należy kontenery i pojemniki zamknięte lub otwarte ustawione pod zadaszeniem. 

Na wyposażenie PSZOK w tym zakresie składać się będą: 

- 1 kontener o pojemności 33m3 

- 5 kontenerów o pojemności 16m3 

- 4 kontenery o pojemności 7m3 

- 1 kontener o pojemności 5,5m3 

- 2 kontenery na odzież i tekstylia 

Parametry: 

Kontenery powinny być szczelne i zamykane, wyposażone w zunifikowany system załadunku (zaczep 

przystosowany do transportu samochodowego hakowego DIN-1570 mm), otwierane drzwi na krótszym 

boku do opróżniania – podwójne ze wzmocnieniami, grubość ścian minimum 3 mm, grubość podłogi min. 

5 mm, płozy zakończone rolkami. 

Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki 

zewnętrzne, w całości spawane spoiną ciągłą. 

Konstrukcja kontenerów powinna być zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie 

i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor i sposób oznakowania ustalony 

z Zamawiającym. 

 

- 5 pojemników o pojemności 1,1m3, z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny 

na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400 kg; 

kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

- 5 pojemników o pojemności 240l z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny 

na promieniowanie UV, koła: 2 x ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
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Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Zamawiającym ewentualne rozbieżności wynikające z wymagań 

PFU i aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku (zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w danym czasie) 

Pojemniki należy ustawić na terenie PSZOK w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

 

Opisy kontenerów, pojemników i pomieszczeń 

Każdy z kontenerów i pojemników, a także magazyny na odpady oraz pomieszczenie magazynowe na 

przedmioty do ponownego wprowadzenia do użycia, muszą posiadać oznaczenie w postaci tabliczki 

informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on 

odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie 

słoneczne, opady atmosferyczne) oraz uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie, zarysowania), ale 

jednocześnie umożliwiając trwałą zmianą przeznaczenia pojemnika, w przypadku zmian frakcji jakie będą 

selektywnie zbierane na PSZOK. Rozmiary, ilości, treści, kolorystykę i formę grafik należy ustalić 

z Zamawiającym. Oznakowania kontenerów, pojemników i pomieszczeń muszą być widoczne min. 

z odległości 2m. 

 

Tablice informacyjne 

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu muszą zapewniać możliwość odczytanie treści 

z odległości ok. 10 m i muszą być przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego 

specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany kontenerów, w których magazynowane będą poszczególne 

frakcje odpadów, a także zmiany składu tych frakcji w trakcie użytkowania PSZOK (należy przewidzieć 

dopasowanie do zmian systemu GO w kolejnych latach). Dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe 

lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach, możliwość montażu kilku tablic na jednym stelażu. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac 

projektowych. 

15 dodatkowych gładkich białych tablic pozwalających na opisanie tabliczki przez pracownika punktu, np. 

pisakiem – markerem. 

Na ścianie frontowej nad każdym wejściem do magazynu należy zamontować tablice informacyjne 

o wymiarach minimum 80 x 60cm. 

Kolorystykę napisów, wielkość tablic oraz treści należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

 

Pozostałe tablice informacyjne i edukacyjne 

1) Tablica przy wejściu/wjeździe na PSZOK ze schematem punktu i rozmieszczenia 

poszczególnych miejsc zbierania danych frakcji odpadów. 

2) Tablica przy zjeździe z drogi publicznej wskazująca lokalizację PSZOK oraz godziny jego 

funkcjonowania. 

3) Tablica z regulaminem PSZOK do umieszczenia w sąsiedztwie miejsc postojowych 

i rozładunkowych na powierzchni placu. 

4) Analogiczna tablica, ale w wersji pomniejszonej powinna stanowić wyposażenie budynku 

biurowego. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  41 

www.oczp.pl  

5) Tablica z informacją o zakazie wstępu osób nieuprawnionych na teren oczyszczalni 

sąsiadujący z PSZOK. 

 

Treści, rozmiary oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie projektu. 

Tablice montowane na zewnątrz obiektów wykonać z aluminium lub z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego ze wzmocnieniami, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. 

Na tablicy w sposób trwały umieścić wyraźne logo Gminy, informacje o treści uzgodnionej 

z Zamawiającym promujące PSZOK. 

 

W przypadku pozyskania finansowania ze środków RPO 2014-2020 opracowanie stosownej tablicy 

wymaganej zasadami konkursu, po jednej na każdej z części PSZOK. 

 

 

Mobilna waga elektroniczna (szt. 1) 

Elektroniczna platformowa waga przemysłową z zakresem ważenia min. do 150 kg (z ważnym 

świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar). Waga ma umożliwiać kontrolę masy frakcji 

oddawanych w mniejszych ilościach. 

 

Rampa przenośna (szt. 1) 

rampa umożliwiająca załadunek cięższych przedmiotów do kontenerów otwieranych z drzwiami, 

dostawiana do kontenera jako podjazd, dopasowana wysokością do zamówionych kontenerów. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia 

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa (decyzja) 

Nie dotyczy 

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

3. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 

Nie dotyczy 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 

Koncepcja zagospodarowania terenu Punktu 

Załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 

Wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań wodno – gruntowych. 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 

opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
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uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji 

prac. 


