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Nazwa inwestycji 

„Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice” 

 

Adres obiektu budowlanego 

województwo:  opolskie 
powiat:    opolski 
gmina:    Komprachcice 
miejscowośd:   Polska Nowa Wieś 
numery ewidencyjne działek: 1157, 1158, 1159 AM 9 

 

Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

nazwa: Gmina Komprachcice 
adres: ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

 

Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy: 

dr Anna Romaniewska 
dr Wojciech Rogala 
dr Agnieszka Placek 
 

 

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 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych 

CPV 45300000  roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45315100 instalacyjne roboty elekrotechniczne 

CPV 45315300-1 instalacje zasilania elektrycznego 

CPV 45400000-1 roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 



Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  3 
www.oczp.pl  

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 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 

 

Data wykonania: 

Wykonano: 9 maja 2019 roku 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Kontekst projektu, cele Zamawiającego 

Projekt obejmuje modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej 

PSZOK) w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice oraz jego doposażenie. 

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkaoców gminy Komprachcice, 

do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

właściwego sposobu ich zagospodarowania, zapewniające dostosowanie do wymogów prawnych, 

zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej. Planowane przedsięwzięcie 

przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania PSZOK oraz całego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminie, a tym samym zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych 

procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilośd 

odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik 

celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. 

Przepis nakładający na gminę obowiązek osiągnięcia określonego poziomu recyklingu odpadów 

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

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

31 grudnia 2020r. 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250, 1020, 

1250, 1920), po zmianach 1 lipca 2011r. - 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 Komprachcice funkcjonuje obecnie jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Znajduje się on przy ul. Rolniczej, wzdłuż której przebiega granica między Komprachcicami 

a miejscowością Polska Nowa Wieś. Inwestycja znajduje się na terenie, na którym działa Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, na działkach o numerach ewidencyjnych: 

1157, 1158, 1159, arkusz mapy 9 (geodezyjnie jest to obręb Polska Nowa Wieś). Działki są własnością 

Gminy Komprachcice, a zmodernizowany PSZOK będzie prowadzony bezpośrednio przez Gminę 

Komprachcice, która będzie właścicielem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji.  

Bieżącą obsługę pracowniczą PSZOK zapewnia obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Komprachcicach. Wyposażenie PSZOK w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów 

są prowadzone przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. wybraną w przetargu nieograniczonym zgodnie 

z Art. 39 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustalono na  

6.02.2019 r., a termin zakooczenia na 31.12.2019 r. PSZOK przyjmuje odpady codziennie od godz. 7.00 
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do13.00 oraz w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11.00 – 13.00 (z zastrzeżeniem możliwości nie 

przyjęcia odpadów w sytuacji gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełen lub gdy kontener został 

zabrany do opróżnienia). 

Według regulaminu PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkaoców Gminy Komprachcice po okazaniu 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady dostarczone do 

PSZOK powinny byd posegregowane i nie mogą byd zanieczyszczone innymi odpadami. Przyjęcia i kontroli 

zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich 

czystości, składu, itp. dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Jednak brak wydzielenia terenu PSZOK 

z obszaru bazy ZGKiM utrudnia prowadzenie procedur kontrolnych. Otwarty w godzinach 

funkcjonowania bazy plac nie jest dostatecznie zabezpieczony przed niekontrolowanym dostępem osób 

oddających odpady (wjazd odbywa się przez wspólną bramę), przez co trudno jest zapewnid 

odpowiednią jakośd ich wysortowania i umieszczanie we właściwych kontenerach/pojemnikach. 

Ponadto, do odpadów trafiają również przedmioty, które mają jeszcze wartośd użytkową, przez co ilośd 

powstających odpadów jest zwiększana. 

Ilośd i rodzaj odpadów dopuszczonych do zbierania w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w PSZOK wskazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zestawienie to przedstawia Tabela 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK w gminie Komprachcice zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 
Uchwały Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilośd odpadów 
[kg/mieszkaoca 

/rok] 

20 01 01  Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, 
katalogi, reklamówki papierowe 

bez ograniczeo 

20 01 02  Szkło Opakowania szklane bez zawartości 
opakowania 

bez ograniczeo 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

Odpady nie zawierające odpadów 
mięsnych 

bez ograniczeo 

20 01 10 Odzież  bez ograniczeo 

20 01 11  Tekstylia  bez ograniczeo 

20 01 13*  Rozpuszczalniki  bez ograniczeo 

20 01 14*  Kwasy  bez ograniczeo 

20 01 15*  Alkalia  bez ograniczeo 

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne  bez ograniczeo 

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęd 

Świetlówki liniowe do długości 1,5m, 
kompaktowe, niskoprężne lampy 
sodowe, termometry rtęciowe 

bez ograniczeo 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 
zawierające freon 

bez ograniczeo 

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

 bez ograniczeo 

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

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31  bez ograniczeo 

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

 bez ograniczeo 

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

 bez ograniczeo 

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

Monitory, telewizory, laptopy, 
notebooki, kalkulatory kieszonkowe, 
konsole do gier, urządzenia elektryczne 
z wyświetlaczem LCD lub plazmowym 

bez ograniczeo 

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

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrao, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, 
kamery, aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, 
maszyny do szycia, opiekacze, tostery, 
komputery, drukarki, maszyny do 
pisania, wentylatory elektryczne, 
grzejniki elektryczne, termostaty, 
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 
nie zawierające freonu, odkurzacze, 
żelazka, inne urządzenia kuchenne, 
inne urządzenia elektryczne nie 
zawierające substancji niebezpiecznych 

bez ograniczeo 

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 
37 

Drewno niemalowane, 
niezanieczyszczone 

bez ograniczeo 

20 01 39  Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne 
niezanieczyszczone, nie zawierające 
ceramiki, szkła, metalu, gumy 

bez ograniczeo 

20 01 40  Metale  bez ograniczeo 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji z 
ogrodów i parków 

Części roślin z ogrodów i parków bez ograniczeo 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie Gleba i ziemia niezanieczyszczone bez ograniczeo 

20 03 07  Wielkogabarytowe - meble Meble, meble tapicerowane, okna, 
wanny, brodziki z tworzyw sztucznych 

bez ograniczeo 

20 03 07  Wielkogabarytowe z metalu Grzejniki, felgi, wanny żeliwne bez ograniczeo 

16 01 03  Opony Opony samochodowe i rowerowe o 
średnicy nie przekraczającej 56 cm 

4 sztuki 

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

Odpady mineralne niezanieczyszczone 100 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji 

Płytki CD, DVD 1 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, 
smarowe mineralne i syntetyczne 

1 

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

Opakowania po substancjach 
niebezpiecznych 

bez ograniczeo 
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toksyczne i toksyczne) 

08 03 18  Odpadowy toner drukarski inny niż 
wymienione w 08 03 17 

 bez ograniczeo 

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

Styropian i wełna mineralna 0,5 m
3
 

/gospodarstwo/
rok 

* odpady niebezpieczne 

 

Aktualnie PSZOK jest wyposażony w następujące pojemniki (razem 16 sztuk): 

1 pojemnik na przeterminowane leki o pojemności 0,12m3 

2 pojemniki na chemikalia o pojemności 1,1m3 

1 pojemnik na zużyte baterie i akumulatory o pojemności 0,12m3 

1 kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o pojemności 20m3 

1 pojemnik na zużyte opony o pojemności 5m3 

1 pojemnik na odpady wielkogabarytowe o pojemności 30m3 

2 pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 7m3 

1 pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (trawa) 7m3 

1 pojemnik na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (gałęzie, krzewy, łodygi) 10m3 

3 pojemniki na odpady segregowane (frakcja sucha) o pojemności 1,1m3 

1 pojemnik na papier, opakowania papierowe i tekturę o pojemności 1,1m3 

1 pojemnik na odpady szklane o pojemności 1,1m3 

 

Częśd frakcji o różnych kodach jest zbierana do tych samych pojemników i nie ma możliwości ich lepszej 

segregacji. W ten sposób są np. zbierane tworzywa sztuczne oraz papier i tektura, które w sprawozdaniu 

są wykazywane łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe. Ograniczona liczba kontenerów 

i pojemników na PSZOK wymusza częste odbiory odpadów, co powoduje dodatkowe koszty 

i zanieczyszczanie środowiska. Plac, na którym aktualnie działa PSZOK nie jest utwardzony, nie posiada 

też systemu odprowadzania wód opadowych. Powoduje to dyskomfort mieszkaoców korzystających 

z PSZOK przy mniej korzystnych warunkach atmosferycznych, a także zanieczyszczanie nawierzchni drogi 

dojazdowej podczas wyjazdu pojazdów opuszczających PSZOK. Brakuje także wyznaczonych miejsc 

parkingowych oraz fizycznego wydzielenia obszaru PSZOK z terenu bazy ZGKiM. Uzupełnienia wymaga 

oświetlenie placu oraz system monitoringu. 

Aby dostosowad dotychczasowy PSZOK do efektywniejszej i bezpieczniejszej dla środowiska obsługi 

odbioru od mieszkaoców odpadów komunalnych oraz zwiększyd motywację mieszkaoców do korzystania 

z PSZOK (podnieśd jego atrakcyjnośd), podjęto starania o pozyskanie środków na jego modernizację.  

Na terenie PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjmowania i wymiany rzeczy używanych 

niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Działanie to ma na celu 

spełnienie wymagao 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). 

Działanie to ma na celu spełnienie wymagao określonych w hierarchii postępowania z odpadami (które 

jako priorytetowe zakłada zapobieganie ich powstawaniu). Niepotrzebne już przedmioty, np. zabawki, 
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sprawne urządzenia AGD, naczynia, itp. mogłyby byd w nim pozostawiane i odbierane przez 

mieszkaoców. Wdrożenie funkcjonowania punktu będzie wsparte specjalną akcją promocyjną opartą 

o media społecznościowe. 

Dodatkowym elementem promocji i edukacji mieszkaoców oraz ich zaangażowania w świadomą, 

selektywną zbiórkę odpadów, będzie wyposażenie gminy w specjalistyczną szafę na drobne 

elektroodpady z powierzchnią na umieszczanie treści informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

właściwego korzystania z PSZOK. 

Projektowany do modernizacji PSZOK stanowi element kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Komprachcice, w Regionie Centralnym, wyznaczonym w Planie gospodarki 

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

modernizacja jest również uwzględniona w Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO. 

Prawidłowe i sprawne funkcjonowanie PSZOK oraz wzmocnienie jego infrastruktury (wyposażenie we 

własne pojemniki, niezależne od firmy dokonującej wywozu odpadów) ma szansę wpłynąd na obniżenie 

wysokości opłat zryczałtowanych na mieszkaoca z tytułu gospodarki odpadami lub przynajmniej 

na utrzymanie na zbliżonym do dotychczasowego poziomie pomimo zwiększających się kosztów odbioru 

odpadów komunalnych. Ponadto wyposażenie PSZOK w urządzenia pozwalające na kontrolę wagi 

przywożonych i wywożonych odpadów wzmocni procedury kontrolne oraz pozwoli na sprawne 

wprowadzenie zmian w przypadku zmiany systemu rozliczeo opartego na kontroli masy odpadów. 

Obszar działania planowanego przedsięwzięcia obejmuje całą gminę Komprachcice.  PSZOK będzie 

skierowany do wszystkich jej mieszkaoców (liczba mieszkaoców 9064 - stan z 30.06.2018 r. wg danych 

GUS).  

Dla prognozowania ilości odpadów zbieranych na PSZOK po zakooczeniu inwestycji konieczne jest 

przeanalizowanie ilości i rodzaju odpadów zbieranych dotychczas. Zestawienie rodzajów i ilości frakcji 

zbieranych w ciągu ostatnich 3 lat na PSZOK znajduje się w Tabeli nr 2.  

Tabela 2. Rodzaj i masa odpadów zebranych w PSZOK w gminie Komprachcice w latach 2016– 2018. 
 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych 
odpadów komunalnych 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2016 2017 2018 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe   5,4 8,31 

15 01 07  Opakowania ze szkła    3,89 5,08 

16 01 03 Zużyte opony 6,04 7,9 5,7 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 8,44     

17 01 02  Gruz ceglany  4,02     

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż  wymienione w 17 01 06 17,9 3,84 17,38 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 157,26 166,64 176,16 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe    64,34 88,92 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1 0,3 0,2 
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20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21* i 20 01 23* zawierające 
niebezpieczne składniki 2,1 2,3 2,26 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 2 1,18 1,08 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 153,54 114,78 131,56 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1 0,03 0,065 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33     0,04 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 1   0,04 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  3,53 2,97 1,82 

SUMA 357,83 373,57 438,615 

* Odpady niebezpieczne 
 

Z zestawienia tego wynika, że fizycznie zbiórce podlegało 16 frakcji odpadów. Po modernizacji PSZOK 
zakłada się zwiększenie liczby kontenerów, pojemników i pomieszczeo do przechowywania 
poszczególnych frakcji, w tym adaptację dwóch pomieszczeo garażowych na magazyn odpadów 
niebezpiecznych oraz magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie 
z obserwowaną dotychczas tendencją, zakłada się również wzrost masy gromadzonych odpadów. 
W 2022 r. (tj. w kolejnym pełnym roku od uruchomienia PSZOK) planuje się zbiórkę selektywną ok. 
443Mg odpadów. Listę frakcji odpadów, dla których planuje się zabezpieczenie pojemników oraz 
pomieszczeo na PSZOK, przedstawia Tabela 3. 
 
Tabela 3. Rodzaj i kod odpadów z przypisanym miejscem zbiórki w PSZOK w gminie Komprachcice.  

Kod odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych 
Umiejscowienie 

odpadu 

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe   pojemniki 

15 01 07 Opakowania ze szkła   pojemniki 

16 01 03 Zużyte opony  kontener 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  kontener  

17 01 02 Gruz ceglany   kontener  

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż  
wymienione w 17 01 06 

 kontener  

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

  kontener 

20 01 01 Papier i tektura   pojemniki 

20 01 02 Szkło   pojemniki 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe   kontener  

20 01 13* Rozpuszczalniki MON 

20 01 14* Kwasy MON 

20 01 15* Alkalia MON 

20 01 21* Lampy Fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęd MON 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony ZSEE 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  MON 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 MON 

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

MON 
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sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

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

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

ZSEE 

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

ZSEE 

20 01 39 Tworzywa sztuczne  kontener  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji   kontener 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji ZSEE 

08 03 18  Odpadowy toner drukarski inny niż wymienione w 08 03 17 ZSEE 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe MON 

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

MON 

* odpady niebezpieczne;   
MON - odpady, które będą zbierane w magazynie odpadów niebezpiecznych;  
ZSEE - odpady, które będą zbierane w magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Pojemniki i kontenery oznaczają umiejscowienie zewnętrzne odpadów 

 

Z uwagi na brak w odpadach rzeczywiście zbieranych w PSZOK w gminie Komprachcice odpadów z żelaza 

i stali nie planuje się zbiórki tego surowca. Jako wartościowy materiał, złom metalowy trafia obecnie 

przede wszystkim do punktów skupu stanowiąc źródło przychodu dla mieszkaoców. Zgodnie 

z wykazywanymi w ostatnich latach kodami odpadów proponuje się natomiast poszerzyd katalog 

dopuszczonych do zbierania odpadów o kody 15 01 07 (opakowania ze szkła), 17 01 01 (Odpady betonu 

oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) oraz 17 09 04 (Zmieszane odpady 

z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03). 

Mało prawdopodobne do zebrania (dotychczas nie wykazywane w sprawozdaniach, chod dopuszczone 

do przyjęcia) rodzaje odpadów będą zabezpieczad pojemniki zapasowe. Frakcje takie jak odzież i tekstylia 

będą w pierwszej kolejności kierowane do punktu wymiany rzeczy używanych. 

 

Modernizacja PSZOK w gminie Komprachcice ma na celu: 

1) Zwiększenie motywacji mieszkaoców gminy Komprachcice do selektywnej zbiórki odpadów.  

2) Poprawienie warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie 

i ogrodzenie powierzchni placu manewrowego, budowę odwodnienia placu, przygotowanie 

miejsc parkingowych dla użytkowników PSZOK, zaadaptowanie istniejących garaży na magazyn 

odpadów niebezpiecznych oraz magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

termomodernizację budynku biurowego, doświetlenie placu i wzmocnienie systemu 

monitoringu.  

3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK 

poprzez pozyskanie przez gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego obecne standardy, 

dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego 

zbierania na PSZOK. 

4) Ułatwienie mieszkaocom efektywnego i wygodnego oddawania odpadów zebranych selektywnie 

nadmiarowych oraz innych niż frakcje „podstawowe”. 
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5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwośd 

ich recyklingu. 

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

wymiany rzeczy używanych. 

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

1.2. Identyfikacja interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb 

Zamawiającym (inwestorem) jest Gmina Komprachcice, działająca w imieniu mieszkaoców, 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 trwałośd 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. 

 

Tabela 4. Interesariusze projektu i ich zidentyfikowane potrzeby. 

Interesariusz Zidentyfikowane potrzeby Wytyczne do projektowanych rozwiązao 

Władze gminy 

Komprachcice 

Ograniczyd powstawanie odpadów 

i ograniczyd strumieo odpadów 

zbieranych nieselektywnie w gminie. 

Osiągnąd i utrzymad wymagane 

prawem poziomy recyklingu. 

PSZOK ma motywowad do selektywnej 

zbiórki. Ma ułatwiad selektywną zbiórkę 

mieszkaocom (pełnid funkcję usługową dla 

mieszkaoców). Punkt wymiany rzeczy 

używanych ma eliminowad częśd 

przedmiotów trafiających niepotrzebnie do 

odpadów. 

Modernizacja i reorganizacja PSZOK powinna 

zachodzid z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 

w zakresie zagospodarowania odpadów 

powstających podczas budowy oraz 

używania materiałów nadających się do 

recyklingu. 

Spełnid warunki w zakresie 

zorganizowania PSZOK zgodnie 

z aktualnymi wymaganiami prawnymi. 

W przypadku zmiany przepisów 

dostosowanie/przeprojektowanie 

PSZOK (np. zorganizowanie odbioru 

kolejnej frakcji) musi byd możliwe do 

wykonania dla gminy. 

PSZOK musi byd zaprojektowany w sposób 

zgodny z wymaganiami prawnymi, zwłaszcza, 

co do minimalnego zakresu odpadów 

odbieranych selektywnie i organizacji pracy. 

W projekcie budowlanym należy uwzględnid 

miejsce na dodatkowe pojemniki 

w przypadku rozszerzenia/ zmiany 

organizacji dla selektywnego zbierania 
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odpadów. 

Zapewnid jak najniższą stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami dla 

mieszkaoców gminy Komprachcice. 

Takie zorganizowanie PSZOK, aby były jak 

najmniejsze koszty jego eksploatacji 

i utrzymania (zakup wyposażenia PSZOK, 

ewidencjonowanie i kontrola przepływu 

strumienia odpadów w celu jak najlepszego 

dostosowania elementów systemu do 

zmieniających się warunków, zastosowanie 

energooszczędnego oświetlenia i urządzeo 

oraz wysokiej jakości materiałów i surowców 

na etapie modernizacji i organizacji PSZOK, 

aby wydłużyd ich żywotnośd i sprawnośd 

i unikad konieczności szybkich remontów 

i napraw). 

Zmotywowad mieszkaoców 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 muszą byd estetyczne, 

(nie tylko bezpośrednio po zakooczeniu 

modernizacji, ale także w trakcie normalnej 

eksploatacji PSZOK). 

Wyposażenie PSZOK powinno ułatwiad 

oddawanie selektywnie zebranych odpadów 

w PSZOK. 

Tablice informacyjne w PSZOK, jak i strona 

WWW, poza treściami instruktażowymi, 

powinny zawierad informacje nt. efektów 

i korzyści dla mieszkaoców gminy 

wynikających z selektywnej zbiórki odpadów.  

PSZOK należy rozbudowad o punkt wymiany 

(oddawania i pobierania) rzeczy używanych 

niestanowiących odpadu, celem 

wprowadzenia ich do ponownego użycia. 

Należy zachowad dogodne godziny otwarcia 

PSZOK – także po południu (w wybrane dni 

tygodnia) i w soboty.  

Wprowadzid ponadstandardowe elementy 

promocji PSZOK, w tym rozwiązania z funkcją 

angażowania mieszkaoców do poprawnego 

segregowania odpadów. 
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Poprawid standard środowiskowy 

i funkcjonalny działki, na której działa 

PSZOK. 

W projekcie przewidzied utwardzenie 

nawierzchni i system odwodnienia placu, 

doświetlenie, wymianę i uzupełnienie 

ogrodzenia oraz wzmocnienie systemu 

monitoringu. 

Zarządzający 

PSZOK – Gmina 

Komrachcice 

Tak zorganizowad modernizację PSZOK, 

aby swobodnie i bezpiecznie 

wykonywad operacje przyjęcia 

i odbioru odpadów. 

Dostosowanego powierzchni placu do 

ciężkiego ruchu samochodowego, 

zamontowanie oświetlenia placu, 

wyznaczenie miejsc postojowych dla 

samochodów wjeżdżających na teren PSZOK. 

Dostosowanie ilości i rodzaju kontenerów, 

pojemników i magazynów do wielkości 

dostępnej powierzchni PSZOK.  

Mieszkaocy 

gminy, tj. 

wytwórcy 

odpadów 

komunalnych 

w gminie 

Mied wygodną możliwośd oddania 

odpadów do PSZOK. 

Mieszkad w czystym środowisku, bez 

dzikich wysypisk śmieci. 

 

Dotrzed z informacją i zachętą do 

skorzystania z PSZOK do mieszkaoców 

potencjalnie generujących „dzikie 

wysypiska” lub nieselektywnie 

pozbywających się odpadów. Dobrze 

oznakowad dojazd do PSZOK w terenie (w 

połączeniu z reklamą uświadamiającą 

możliwości tego miejsca) oraz załączyd mapę 

lokalizacyjną w materiałach informacyjnych 

(ulotki) lub na stronie internetowej Urzędu, 

zamieścid informacje w sprawie godzin 

funkcjonowania PSZOK.  

Wiedzied gdzie i jak gromadzid 

i deponowad opady, uzyskad doradztwo 

z tym związane. 

Móc sprzątnąd swój garaż, piwnicę lub 

strych z nieużywanych chod sprawnych 

przedmiotów. Nie mied przy tym 

dylematu marnowania rzeczy, których 

samemu się już nie potrzebuje, ale ktoś 

inny mógłby jeszcze z nich skorzystad. 

Wiedzied, jakie przedmioty używane 

można pozyskad z PSZOK i jakie można 

do niego dostarczyd. 

Przygotowad kampanię edukacyjną nt. 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w gminie, równolegle do procesu 

modernizacji PSZOK (projektując 

i wyposażając PSZOK należy przewidzied 

także edukacyjny i motywacyjny charakter 

poszczególnych przedmiotów odbioru 

projektu). Informacje o modernizacji PSZOK 

oraz zachęcające do recyklingu przedmiotów 

używanych należy zamieścid również na 

stronie internetowej Urzędu w odpowiedniej 

zakładce. 

Uruchomid punkt wymiany rzeczy używanych 

z wygodnym dla oddających i odbierających 

wyposażeniem. 
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Użytkownicy 

PSZOK, tj. 

mieszkaocy, 

którzy przywieźli 

swoje odpady do 

PSZOK 

 

Nie mied problemów ze 

zidentyfikowaniem jakie odpady do 

jakiego pojemnika/kontenera powinny 

zostad złożone. 

Listę kodów przyjmowanych na PSZOK 

odpadów oraz wyjaśnienia udostępnid na 

stronie internetowej i w materiałach 

informacyjnych (ulotkach dla mieszkaoców). 

Opisad kontenery pojemniki i magazyny 

informacjami na temat zbieranych frakcji 

zrozumiałymi dla przeciętnego mieszkaoca. 

Przewidzied wyposażenie ułatwiające 

rozładunek odpadów i załadunek ich do 

kontenera (np. rampa przenośna 

przystawiana do auta). 

W zakresie obowiązków zatrudnionych osób 

w PSZOK, przewidzied możliwośd 

świadczenia pomocy w rozładunku odpadów 

wielkogabarytowych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, wskazania miejsca 

rozładunku i umieszczenia odpadu we 

właściwym kontenerze. 

Dopasowad kontenery do wygodnego użycia 

(np. do odpadów wielkogabarytowych 

kontener z drzwiami). 

Mied możliwośd podjazdu bezpośrednio 

pod kontener na czas rozładunku 

odpadów oraz zaparkowania 

samochodu w pobliżu budynku 

biurowego na czas załatwiania 

formalności związanych z przekazaniem 

odpadów. 

Przewidzied odpowiednio dużo miejsca 

wokół kontenerów na placu PSZOK oraz 

wydzielone miejsca parkingowe przed bramą 

PSZOK oraz w pobliżu budynku biurowego. 

Pracownik 

PSZOK 

 

Mied bezpieczne i godne warunki do 

pracy 

Zapewnid względnie wygodne biuro 

spełniające obecne standardy środowiskowe 

i estetyczne (tj. wymienione okna, ocieplenie 

budynku, estetyczna elewacja), ogrzewane 

zimą, z zapleczem sanitarnym i kuchennym. 

Wprowadzenie do zakresu obowiązków 

pomocy doradczej, pracy biurowej oraz 

organizacji promocji PSZOK, a przez to 

podniesienie rangi stanowiska 

z jednoczesnym zapewnieniem 

odpowiednich warunków socjalnych 

i organizacyjnych. 
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Wyposażenie PSZOK w urządzenia 

usprawniające rozładunek i załadunek 

odpadów oraz ich ważenie.  

Zadbanie o estetykę przestrzeni PSZOK. 

Nie mied problemów 

z zabezpieczeniem terenu po godzinach 

pracy oraz obsługą wjazdu 

samochodów na PSZOK. 

Odpowiednie zabezpieczenie terenu PSZOK: 

wyposażenie w system monitoringu 

wizyjnego, zapewnienie zamykanych 

kontenerów obiektowych i  magazynów, 

ogrodzenie PSZOK i brama zamykana. 

Mied kompetencje do realizacji swoich 

obowiązków, tj. udzielania wyjaśnieo co 

w jakim kontenerze powinno się 

znaleźd 

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. 

Pracownicy 

obsługujący 

wywóz odpadów 

z PSZOK 

 

Szybko, łatwo i bezpiecznie załadowad 

i rozładowad kontener, nie mied 

problemu z manewrowaniem na placu 

 

Przewidzied odpowiednią ilośd miejsca na 

manewrowanie i zawracanie pojazdem, plac 

przystosowany do ciężkiego ruchu kołowego. 

Zaprojektowad niekolizyjny układ 

kontenerów i pojemników – możliwośd 

odbioru dowolnego kontenera / rozładunku 

pojemnika bez konieczności przestawiania 

innego. 

Wyposażyd PSZOK w kontenery 

z ustandaryzowanym systemem załadunku 

(np. kontenery hakowe lub bramowe 

standardowej wielkości). 

Doświetlid plac PSZOK. 

Instalacje 

przyjmujące 

odpady do 

przetworzenia/ 

recyklingu 

Przyjmowad odpady dobrze 

posegregowane, niezanieczyszczone 

i nienamoczone i niezawierające frakcji, 

które powodowałyby zmianę 

w procesie technologicznym. 

Zastosowanie kontenerów zadaszonych, 

szczelnych, z drzwiami umożliwiającymi 

wejście do środka z poziomu gruntu. 

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w specjalnie 
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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 

Zrealizowad projekt zgodnie 

z założeniami Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa 

Opolskiego i regulaminu naboru do 

RPO. 

Szybko zrealizowad projekt i rozliczyd go 

bez komplikacji. 

Uzyskad 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 doradzad 

i współuczestniczyd w kształtowaniu 

i dopasowywaniu poszczególnych etapów 

i kroków, stosownie do stanu realizacji celu 

całego projektu. 

 

1.3. Parametry określające wielkośd projektowanego przedsięwzięcia 

 

Najważniejsze parametry określające wielkośd projektowanego przedsięwzięcia to: 

 łączna powierzchnia objęta przekształceniem w ramach inwestycji to ok. 2 285m2 

 powierzchnia utwardzona PSZOK – (razem ok. 1453m2): w tym utwardzenie placu manewrowego 

oraz miejsca na kontenery i pojemniki na odpady (1170m2), części zjazdu z drogi gminnej (33m2), 

4 miejsc parkingowych przed ogrodzeniem terenu (125m2), oraz miejsc parkingowych w sąsiedztwie 

budynku biurowego (125m2) 

 PSZOK obejmowad będzie swoim zasięgiem całą gminę Komprachcice (liczba mieszkaoców 9064 

osoby) 

 ilośd odpadów zbieranych selektywnie w ciągu roku aktualnie wynosi około 438Mg (2018 rok), 

przewidywana ilośd odpadów po zakooczeniu modernizacji: około 443Mg w ciągu pełnego roku 

od zakooczenia inwestycji (zakładany jest wzrost względem ilości zbieranych przed modernizacją, 

w wyniku zmiany warunków prawnych, społecznych (w tym wzrost akceptacji mieszkaoców dla 

selektywnej zbiórki odpadów) i ekonomicznych (wzrost cen surowców), na skutek promocji PSZOK 

oraz w wyniku ogólnej tendencji do wzrastania ilości produkowanych odpadów i przy uwzględnieniu 

roli obniżającej ilośd odpadów jaką będzie pełnił punkt wymiany rzeczy używanych. 

 liczba frakcji odpadów możliwych do przekazywania selektywnie na PSZOK: 32; realnie na PSZOK 

w ciągu ostatnich 3 lat odnotowano odpady z 16 frakcji, a w wyniku modernizacji przewidziano 

zabezpieczenie pojemników przeznczonych bezpośrednio dla 27 frakcji oraz 9 pojemników 

zapasowych. 
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Wielkośd strumienia odpadów obsługiwanych przez modernizowany PSZOK uzależniona jest od wielu 

czynników, spośród nich, najważniejsze to: 

1. Liczba mieszkaoców w gminie, w tym mieszkaoców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. 

2. Sposób organizacji odbioru odpadów w gminie, który jest regulowany przez następujące 

uchwały: 

 Uchwała Nr V.19.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty 

 Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice 

 Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 Uchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

 Uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 Uchwała Nr XIV.82.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Świadomośd ekologiczna i zaangażowanie społeczne mieszkaoców gminy dla selektywnej zbiórki 

odpadów. 

4. Warunki ekonomiczne, tj. ceny poszczególnych surowców wtórnych i koszty recyklingu oraz 

postępowania z odpadami zebranymi nieselektywnie. 

5. Obecnośd i dostępnośd na terenie gminy innych punktów, w których mogą byd odbierane odpady 

zebrane selektywnie (np. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki) i surowce wtórne. 

6. Dostępnośd (odległośd, godziny otwarcia) i funkcjonalnośd PSZOK. 

 

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

PSZOK konieczne będzie: 

1. Zastosowanie kontenerów o pojemności 34 m3, 12 m3, 7 m3 i 4 m3 oraz pojemników 1,1m3, 0,24m3 

i 0,12m3 i przydzielenie ich do obsługi frakcji jak wskazano w Tabeli nr 5. 

 

Tabela 5. Struktura kontenerów i pojemników do poszczególnych selektywnie zbierania frakcji odpadów w PSZOK 

Kontener/ 
pojemnik 

Liczba 
Przeznaczenie (skrótowe nazwy frakcji) 

umiejscowi

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=24639
http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=24639
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enie 

34m
3
 2 szt. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) 

Kontener zapasowy 
PLAC 
PLAC 

12 m
3
 1 szt. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) PLAC 

7m
3
 5 szt. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09 04) 
Tworzywa sztuczne (20 01 39) 
Zużyte opony (16 01 03) 

PLAC 
 

PLAC 
PLAC 
PLAC 
PLAC 

4m
3
 2 szt. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 

01) 
Gruz ceglany (17 01 02) 

PLAC 
 

PLAC 

1,1m
3
 9 szt. 

 
Papier i tektura (20 01 01) 
Opakowania ze szkła (15 01 07) – 2 szt. 
Szkło (20 01 02) 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki (20 01 35*) 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36) 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*) 
2 pojemniki zapasowe 

PLAC 
PLAC 
PLAC 
ZSEE 

 
ZSEE 
MON 
PLAC 

0,24m
3
 6 szt. Opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*) 
4 pojemniki zapasowe 

PLAC 
MON 

 
PLAC 

0,12m
3
 3 szt. Baterie i akumulatory (20 01 34) 

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji (16 80 01) 
Odpadowy toner drukarski (08 03 18) 

MON 
ZSEE 
ZSEE 

pojemnik na 
świetlówki 

1 szt. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęd (20 01 21*)  MON 

pojemniki 
specjalistyczne 

60l 

2 szt. Leki (20 01 32) 
Baterie i akumulatory (20 01 33*) 

MON 
MON 

beczki 
specjalistyczne  

60l 

4 szt. Rozpuszczalniki (20 01 13*) 
Kwasy (20 01 14*) 
Alkalia (20 01 15*) 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*) 

MON 
MON 
MON 
MON 

kosz siatkowy 4 szt. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki (20 01 35*) 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36) 
2 szt. jako wyposażenie do punktu wymiany rzeczy używanych 

ZSEE 
 

ZSEE 
PW 

Pojemniki 40l  5 szt. 5 szt. jako wyposażenie do punktu wymiany rzeczy używanych PW 

* dot. frakcji odpadów niebezpiecznych  

2. Wydzielenie pomieszczeo magazynowych: 

 magazyn na odpady niebezpieczne (do zbierania odpadów oznaczonych w Tabeli nr 3 i 5 przez 

„MON”) 

 magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do zbierania odpadów oznaczonych 

w Tabeli nr 3 i 5 przez „ZSEE”). 

3. Wydzielenie i wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych (oznaczonych w Tabeli nr 5 przez 

„PW”). 
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4. Montaż szafy na drobne elektroodpady w centrum gminy, jako urządzenia promującego PSZOK 

i źródło finansowania jego modernizacji, z funkcją angażowania mieszkaoców do poprawnego 

segregowania elektroodpadów oraz miejscem na tematyczne plakaty. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję (Rys. 1) stanowi fragment działek o numerach 

ewidencyjnych: 1157, 1158, 1159, arkusz mapy 9 (geodezyjnie jest to obręb Polska Nowa Wieś).  

Teren znajduje się przy ul. Rolniczej (nr 6), wzdłuż której przebiega granica między Komprachcicami 

a miejscowością Polska Nowa Wieś. Inwestycja znajduje się na terenie, na którym działa Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. W sąsiedztwie działki (od północy) znajduje 

się boisko „orlik” (ok. 100m), od zachodu i południa przeważają otwarte tereny rolnicze, a od zachodu 

sąsiaduje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Odległośd od głównej drogi gminnej (droga nr 492) 

wynosi niecałe 400m. Dojazd jest relatywnie dobry, chociaż słabo oznakowany w terenie. 

Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz reprezentacyjnego obiektu sportowego, istotne 

jest podniesienie estetyki przestrzeni PSZOK (budowa niebrudzącej się nawierzchni, wymiana ogrodzenia, 

zastosowanie zieleni izolacyjnej i odnowienie obiektów magazynowych oraz biurowego).  
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej oraz wydzieleo katastralnych, źródło map 

podkładowych: www.geoportal.gov.pl/. 

 

1.4.2. Uwarunkowania formalno – prawne 

Działki, na których zlokalizowany jest projektowany do modernizacji PSZOK są własnością Gminy 

Komprachcice, a zmodernizowany PSZOK będzie prowadzony bezpośrednio przez Gminę Komprachcice, 

która będzie właścicielem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji.  

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. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Stosownie do przepisów art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, teren 

lokalizacji inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne.  

Planowane zamierzenie nie narusza przepisów odrębnych, które wykluczałyby realizację planowanej 

zabudowy. 

Teren ten aktualnie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowana inwestycja nie narusza ustaleo „Zmiany studium uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice”, uchwalonej Uchwałą Nr XXI.143.2016 Rady 

Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowao teren inwestycji 

znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem II.4.A, tereny obecnego zainwestowania głównie 

produkcyjno-składowego.   

  

Fragment wyrysu ze Studium uwarunkowao  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Komprachcice z zaznaczoną lokalizacją PSZOK przedstawia Rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, na tle Studium uwarunkowao  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Komprachcice. 

 
Również projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś nie 

zawiera ustaleo sprzecznych z projektowaną inwestycją. Obszar PSZOK obejmuje teren obiektów 

produkcyjnych, składowo – magazynowych oraz usługowych, oznaczony symbolem 1 PU, dla którego 
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przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi 

komercyjne. Na obszarze tym dopuszcza się lokalizację: zieleni towarzyszącej oraz urządzeo i obiektów 

towarzyszących (obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, dojazdy 

wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe oraz inne urządzenia lub obiekty pełniące służebną rolę 

wobec przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, a także wolnostojące budynki gospodarcze 

i garażowe, wiaty oraz altany). Fragment wyrysu z projektowanego MPZP wsi Polska Nowa Wieś 

z zaznaczoną lokalizacją PSZOK przedstawia Rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, na tle projektowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś. 

 

Dla planowanego przedsięwzięcia  wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 

BGR.6733.3.2019.GP z dnia 26 marca 2019 r.  

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

Przedsięwzięcie może wiązad się z koniecznością usunięcia drzewostanu (1 szt.) w przypadku 

stwierdzenia na etapie projektu budowlanego kolizji z nasadzeniami zieleni izolacyjnej.  

 

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

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

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

na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).  
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1.4.3. Uwarunkowania organizacyjne - opis stanu istniejącego 

Teren, na którym zlokalizowany jest projektowany do modernizacji PSZOK znajduje się we wschodniej 

części bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i sąsiaduje bezpośrednio ze strefą 

wjazdową. Wjazd na teren ZGKiM posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości około 

22 m. Po jej prawej stronie zlokalizowany jest budynek biurowy. Po lewej stronie od wjazdu znajduje się 

plac PSZOK, którego powierzchnia nie jest utwardzona, nie posiada też systemu odprowadzania wód 

opadowych. Widok ogólny placu PSZOK oraz jego aktualny stan zagospodarowania prezentują Rysunki 4-

6. 

Teren jest ogrodzony, z jedną bramą wjazdową od zachodu oraz furtką pieszą (Rys. 4). Odcinek 

ogrodzenia od południa wykonany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i jest w stanie 

dobrym. Pozostała częśd ogrodzenia jest wykonana z siatki stalowej na podmurówce i stan jej jest 

niezadowalający, szczególnie w części wschodniej i północnej, gdzie istotne są względy estetyczne 

w związku z sąsiadującą zabudową mieszkaniową oraz reprezentacyjnym terenem sportowym (Rys. 5).  

Ze względu na stałe otwarcie bramy wjazdowej na teren ZGKiM w godzinach jego pracy, plac PSZOK nie 

jest wystarczająco zabezpieczony przed niekontrolowanym dostępem osób oddających odpady. Przy 

dużej popularności tego miejsca, która znajduje odzwierciedlenie w ilości przyjmowanych odpadów, 

konieczne jest wydzielenie terenu PSZOK poprzez budowę ogrodzenia wewnętrznego placu 

kontenerowego. Brak obecnie wyznaczonych miejsc parkingowych – funkcje parkingu zarówno dla 

klientów ZGKiM jak i PSZOK spełnia obszar za budynkiem biurowym, utwardzony płytami betonowymi 

w złym stanie technicznym.   

 

 
Rys. 4. Strefa wjazdowa bazy ZGKiM. 
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Rys. 5. Widok ogólny na plac PSZOK. 

 
Rys. 6. Widok ogólny na plac PSZOK, widoczna nieutwardzona powierzchnia. 

 

Parterowy budynek biurowy, który spełnia funkcje zaplecza organizacyjnego i socjalno-sanitarnego 

PSZOK, został wybudowany w latach 50. XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej (Rys. 7 – 8). Jego 

wykooczenie i wyposażenie wewnętrzne zabezpiecza potrzeby funkcjonowania PSZOK w wystarczającym 

zakresie. 

Stan techniczny budynku jest dobry, wymieniono okna na elewacji południowej i częśd pokrycia 

dachowego, jednak wymagane jest podjęcie prac termomodernizacyjnych poprawiających komfort 

cieplny i obniżających zapotrzebowanie budynku na energię (wymiana pozostałej części stolarki 

otworowej i docieplenie ścian).  
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Rys. 7. Budynek biurowy pełniący funkcje zaplecza organizacyjnego PSZOK – elewacja wschodnia. 

 
Rys. 8. Budynek biurowy pełniący funkcje zaplecza organizacyjnego PSZOK – elewacja południowa. 

 

Wzdłuż południowej granicy działki w bezpośrednim sąsiedztwie placu PSZOK znajduje się murowany 

budynek garażowy, którego częśd planuje się adaptowad na potrzeby PSZOK. Dwa skrajne garaże będą 

stanowid magazyn odpadów niebezpiecznych oraz magazyn zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Ich stan obrazują rysunki 9-11. Budynek ma wyremontowane pokrycie dachowe 

(papa), posiada instalacje elektryczną oraz dwuskrzydłowe bramy garażowe. Remontu wymaga elewacja 

oraz wnętrze garaży, w tym konieczne jest skucie istniejących tynków i wykonanie nowych, wykonanie 

wylewki betonowej na podłodze (zatartej na gładko), montaż nowych energooszczędnych lamp 

oświetleniowych oraz gniazd wtykowych.  
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Rys. 9. Garaże planowane do adaptacji na pomieszczenia magazynowe PSZOK – stan zewnętrzny. 

 

 
Rys. 10. Garaże planowane do adaptacji na pomieszczenia magazynowe PSZOK – stan wewnętrzny. 
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Na budynku garażu znajduje się obecnie jedyny punkt oświetlenia zewnętrznego placu PSZOK (Rys. 11). 

Punkt ten wymaga wymiany na nowoczesne oświetlenie energooszczędne LED. Konieczne jest także 

doświetlenie placu dwiema dodatkowymi latarniami zlokalizowanymi zgodnie z załączonym rysunkiem 

koncepcji (Rys. 12). Na garażu proponuje się również umieścid dodatkową kamerę, która uzupełni 

istniejący obecnie system monitoringu wizyjnego. Na etapie budowy Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonad przyłączenia projektowanych obiektów do istniejących sieci. 

 

 
Rys. 11. Lokalizacja punktu oświetleniowego na budynku garażowym.  

 

Stan istniejącej infrastruktury wymaga podjęcia prac przygotowawczych i rozbiórkowych – usunięcia 

ogrodzenia na odcinku planowanym do wymiany, usunięcia płyt betonowych na terenie projektowanego 

parkingu wewnętrznego oraz korytowania pod nawierzchnię utwardzoną na terenie placu PSZOK oraz 

projektowany parking zewnętrzny (obecnie trawnik widoczny na Rys.7). 

Teren zielony projektowany do rewitalizacji wzdłuż wschodniej granicy działki stanowi obecnie trawnik, 

na którym rośnie jedno drzewo (modrzew). Obszar ten widoczny jest na Rys. 5. Teren zielony wzdłuż 

północnej granicy działki, gdzie planowane są dodatkowe nasadzenia ozdobno-izolacyjne również 

stanowi słabo zagospodarowany trawnik. 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Koncepcję organizacyjną funkcjonalno-przestrzennej modernizacji PSZOK przedstawia Rys. 12.  

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

dostępną powierzchnię, planowana inwestycja zorganizowana będzie w postaci 3 stref: 

1. strefa placu właściwego PSZOK, składająca się z: 

a. placu manewrowego stanowiącego miejsce ustawienia kontenerów na większe ilości 

odpadów – KP34, KP12, KP7 i KP4 oraz pojemników umiejscowionych na obrzeżu placu 

b. kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych  

c. budynku magazynowego obejmującego magazyn odpadów niebezpiecznych na frakcje 

oznaczone w Tabeli nr 3 znakiem „MON” oraz magazyn zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego na frakcje oznaczone znakiem „ZSEE” 

2. strefa wewnętrzna kontrolno – postojowa, składająca się z: 

a. budynku biurowo–socjalnego, służącego wygodnemu załatwianiu formalności przez klientów 

PSZOK oraz pracowników odbierających odpady 

b. parkingu wewnętrznego dla osób załatwiających formalności przed wjazdem na plac PSZOK 

obejmującego osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych 

3. strefa parkowania zewnętrznego dla osób korzystających wyłącznie z punktu wymiany lub 

oddających niewielkie ilości odpadów, bądź oczekujących na otwarcie bramy, składająca się 

z czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. 

 
Rys. 12. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna modernizacji PSZOK w gminie Komprachcice.  

Źródło zdjęcia podkładowego: www.geoportal.gov.pl 
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Przewiduje się dwa sposoby komunikacji samochodowej po PSZOK. 

Samochody osobowe przywożące odpady na PSZOK będą mogły zatrzymad się w zewnętrznej strefie 

postojowej lub wjechad na teren bazy ZGKiM i zaparkowad na wyznaczonych miejscach. Zewnętrzny 

parking będzie również zapewniad bezpieczeostwo postoju klientów PSZOK w przypadku zamknięcia 

bramy ZGKiM. Następnie mieszkaocy będą załatwiad formalności związane z oddaniem odpadów w 

budynku biurowym i w zależności od potrzeb będą przechodzid lub wjeżdżad przez szlaban podnoszony 

automatycznie przez pracownika PSZOK na plac manewrowy. Tam w asyście pracownika PSZOK 

udzielającego instrukcji, względnie pomocy, będą mogli oddad odpad niebezpieczny do magazynu MON, 

zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny do magazynu ZSEE, złożyd inne odpady w kontenerach 

i pojemnikach oraz odwiedzid punkt wymiany rzeczy używanych. Układ kontenerów będzie umożliwiał 

dostęp do ich tylnej, otwieranej części aby ułatwid załadunek. Wyjazd samochodów osobowych będzie 

się odbywał również przez podnoszony szlaban i główną bramę ZGKiM. 

Samochody do przywozu i wywozu kontenerów/pojemników (typu „hakowiec” lub „bramowiec”) będą 

wjeżdżad na teren PSZOK bezpośrednią bramą na PSZOK i po przejeździe przez wagę będą mogły wycofad 

aby załadowad odpowiedni kontener, ponownie przejechad przez wagę i opuścid teren PSZOK tą samą 

bramą, którą przybyły. W przypadku wywozu największych kontenerów (KP 34) dla wygodnego 

i bezpiecznego manewru wokół kontenera przestawiane będzie ogrodzenie mobilne, aby tymczasowo 

powiększyd przestrzeo placu manewrowego. W razie potrzeby, po uzgodnieniu z obsługą PSZOK, 

z bezpośredniej bramy na PSZOK będą mogły skorzystad również samochody osobowe/dostawcze 

przywożące odpady segregowane w większej ilości (z przyczepką). 

Projektując i wykonując PSZOK trzeba zapewnid 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 uwzględniad obciążenie pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton 

a także zapewnid odpowiednie spadki i odwodnienie placu umożliwiające podczyszczanie wód (separator 

cząstek ropopochodnych), a następnie ich rozsączenie w obrębie działki bądź odprowadzenie 

do zbiornika bezodpływowego. 

Powierzchnię placu należy nawiązad 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. 

Częśd magazynową stanowid będą dwa zamykane pomieszczenia w zaadaptowanych garażach 

o powierzchni około 18m2 każdy: 

 magazyn na odpady niebezpieczne  

 magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

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

należy rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji 

niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, 
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np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku, itp. 

Konieczne jest zastosowanie „podwójnych zabezpieczeo” – przyjmowane będą tylko substancje 

w nieuszkodzonych opakowaniach, które będą umieszczane w szczelnych beczkach lub pojemnikach 

ustawianych na regałach z wannami wychwytowymi w dolnej części pozwalającymi na zebranie 

awaryjnych wycieków. 

Przedmioty niestanowiące odpadu, posiadające jeszcze wartośd użytkową kierowane będą do punktu 

wymiany rzeczy używanych (kontener typu pawilon z oknami wystawowymi). Wyposażenie punktu 

powinno byd urządzone estetycznie i zapewniad możliwie dobrą ekspozycję i pogrupowanie 

przedmiotów. 

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

muszą zostad opisane w sposób czytelny i jednoznaczny.  
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1.6. Zakres projektu, przedmioty odbioru 

Przedsięwzięcie składad się będzie z następujących przedmiotów odbioru i czynności wpływających 

na kosztochłonnośd inwestycji, bez których nie powstaną przedmioty odbioru: 

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE: 

1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym: badania gruntu, rozbiórka płyt betonowych 

na wewnętrznym parkingu, rozbiórka części ogrodzenia zewnętrznego o długości 117mb, 

wywiezienie i zagospodarowanie powstałych odpadów, ew. usunięcie kolidującego drzewostanu 

(1 szt.)), 

2. powierzchnia utwardzona i wybrukowana kostką betonową z podbudową pod ruch ciężki lub 

płyta betonowa w zależności od zaprojektowanych rozwiązao obejmująca łącznie 1453 m2, wraz 

z wykonaniem wymaganych profilowao nawierzchni i okrawężnikowanie oraz oznakowaniem 

miejsc postojowych, 

3. system odwodnienia placu PSZOK (separator cząstek ropopochodnych, instalacja rozsączająca lub 

zbiornik bezodpływowy), 

4. ogrodzenie terenu PSZOK od wschodu i północy wraz z odcinkami łącznikowymi między bramami 

oraz budowa ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego obszar PSZOK od pozostałego placu 

(łącznie 146mb), 

5. wymiana istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki pieszej na wspólny plac, zainstalowanie nowej 

bramy wjazdowej bezpośrednio na teren PSZOK oraz automatycznego szlabanu zwodzonego 

w ogrodzeniu wewnętrznym, 

6. ogrodzenie mobilne w postaci paneli przestawianych lub blokad parkingowych, 

7. zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej, wraz z najazdami, systemem automatycznego 

ważenia oraz wyświetlaczem, 

8. wymiana i uzupełnienie oświetlenia PSZOK (3 latarnie), 

9. doprowadzenie i podłączenie instalacji elektrycznej do nowych obiektów (kontener na punkt 

wymiany rzeczy używanych, waga samochodowa, nowe punkty oświetleniowe), 

10. termomodernizacja budynku biurowego (wymiana okien, wykonanie izolacji termicznej wraz 

z tynkiem zewnętrznym), 

11. adaptacja 2 garaży na pomieszczenia magazynowe (magazyn odpadów niebezpiecznych 

i magazyn na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) – wymiana tynków, 

wylewka podłogowa, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, 

12. zakup i montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych, 

13. zakup i montaż kamery uzupełniającej system monitoringu wizyjnego wraz z okablowaniem 

14. nasadzenie zieleni ozdobno-izolacyjnej (11 szt.) 

WYPOSAŻENIE PSZOK: 

1. wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych 

rodzajów odpadów – jak wskazano w Tabeli nr 5  

2. wyposażenie PSZOK w pozostałą niezbędną infrastrukturę obejmującą: 

 2 regały specjalistyczne z wannami wychwytowymi podłogowymi 

 8. regałów magazynowych (wymiary: 100x60x220cm) 

 tablice informacyjne dotyczące organizacji PSZOK (3 szt.)  

 tablice na podłożu magnetycznym z opisami poszczególnych kontenerów i pojemników 
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(27 szt.) i pomieszczeo (3 szt.) – razem 30 szt. 

 tablice zapasowe do opisania ręcznie (10 szt.) 

 apteczka, podstawowy sprzęt p.poż. i BHP, sorbenty 

 mobilna waga elektroniczna (1 szt.) 

 rampa przenośna przeładunkowa 

 wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych: drabinka pokojowa lub inna forma 

podestu, krzesło, stół roboczy 

ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE: 

 tablice promocyjne o projekcie (2 szt.) 

 drogowskazy do PSZOK (2 szt.)  

 promocja projektu w formie szafy na drobne elektroodpady (1 szt.). 

 

Szczegółowe omówienie wymagao do przedmiotów odbioru w tym wskaźniki powierzchniowo – 

kubaturowe znajdują się w rozdziale 2. 

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

warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleo, zezwoleo, 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. 

 

Zadaniem projektanta będzie dokonanie weryfikacji wykonalności zaproponowanych rozwiązao, 

a w przypadku identyfikacji konfliktów wymagao zaproponowanie ich rozwiązania. 
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2. Opis wymagao Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne do całego zakresu przedsięwzięcia 

Wszelkie prace budowlane, montażowe, a także zabezpieczenia kontenerów i pojemników należy 

wykonad zgodnie z polskimi normami oraz obowiązującym prawem. Wszelkie materiały budowlane, 

instalacje i urządzenia muszą spełniad wymagania określone w polskich normach. 

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

uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. 

Zaprojektowanie modernizacji PSZOK powinno nastąpid w taki sposób, aby zapewniad: 

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

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122) 

- spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w: 

a) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) 

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

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

- zgodnośd 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 2017r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017r. 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 zabezpieczyd taki sposób przeprowadzenia robót modernizacyjnych 

i budowlanych, aby nie pogarszał on obiektów nieobjętych modernizacją oraz nie utrudniał znacząco 

funkcjonowania bazy ZGKiM. 

Obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych 

pozwoleo dla takich projektów spoczywa na wykonawcy wyłonionym do realizacji zadania w ramach 

projektu. 

 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  35 
www.oczp.pl  

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

2.2. Budowa sieci zbrojeniowych 

Wymagania: 

2.2.1. Sied energetyczna 

 doprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych obiektów (kontener na punkt wymiany rzeczy 

używanych, waga samochodowa, szlaban automatyczny, nowe punkty oświetleniowe) (ok. 60mb)  

 dostosowanie instalacji do projektowanych obciążeo 

2.3. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Wymagania: 

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych będzie obejmował następujące działania: 

 przeprowadzenie badao gruntowo-wodnych (założenie siatki odwiertów o gęstości średnio 1 na 

30 m i przygotowanie opinii geotechnicznej) 

 rozbiórka części istniejącej nawierzchni betonowej na wewnętrznym parkingu (na powierzchni ok. 

5x20m) oraz zagospodarowanie powstałych odpadów (zgodnie z zalecaną hierarchią postępowania 

z odpadami, należy dążyd do ich recyklingu lub ponownego użycia) 

 korytowanie terenu na ok. 0,5m w głąb i zrobienie podsypki pod plac utwardzony. 

 rozbiórka części ogrodzenia zewnętrznego o długości ok. 117mb oraz zagospodarowanie powstałych 

odpadów jak wyżej. 

2.4. Utwardzona powierzchnia 

Wymagania: 

 powierzchnia utwardzona betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki (pojazdy 

ciężarowe z kontenerami do 34m3) kategoria ruchu KR-3 lub płyta betonowa w zależności 

od zaprojektowanych rozwiązao obejmująca łącznie 1453m2 (plac manewrowy (1170m2), częśd 

zjazdu z drogi gminnej (33m2), 4 miejsca parkingowe przed ogrodzeniem terenu (125m2), oraz 

8 miejsc parkingowych w sąsiedztwie budynku biurowego (125m2) 

 wykonanie wymaganych profilowao nawierzchni i okrawężnikowanie 

 oznakowanie poziome miejsc postojowych, w tym miejsc dla niepełnosprawnych 

 system odwodnienia placu PSZOK uwzględniający separator cząstek ropopochodnych oraz 

instalację rozsączającą lub zbiornik bezodpływowy (w zależności od warunków gruntowo-

wodnych). 

Wykonawca musi uwzględnid: 

 uwarunkowania gruntowo-wodne podłoża i wynikające z tego wymagania odpowiedniego 

przygotowania podłoża, dla zapewnienia trwałości i bezpieczeostwa nawierzchni w powiązaniu 

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

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

 wystąpienie ewentualnych kolizji i koniecznośd przebudowy lub przełożenia części sieci 
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i infrastruktury podziemnej (na mapie zasadniczej na działce 1159 jest wykazana studnia) 

 planowane obciążenie ruchem 

 odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w obrębie wjazdu, parkingów oraz placu PSZOK, aby 

zapewnid 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 wyeliminowad ryzyko 

ewentualnego przedostawania się wód opadowych lub roztopowych z terenu PSZOK na sąsiednie 

tereny 

 przy projektowaniu rozwiązao w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy uwzględnid 

przepisy regulujące kwestie powstawania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz 

deszczowych, w szczególności przepisy ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1566, z późn. zm.) oraz zaprojektowad i wykonad odpowiednie rozwiązania w zakresie 

odprowadzenia tych ścieków w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz w sposób 

bezpieczny dla środowiska 

 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnid zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się 

do ścieków ewentualnych odcieków z miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. 

Wymaganie to należy traktowad jako priorytetowe 

 układ komunikacyjny placu powinien umożliwiad bezkolizyjne poruszanie się pojazdów 

osobowych i dostawczych oraz możliwośd wjazdu dla pojazdu ciężarowego, załadunku 

kontenerów w systemach hakowych i bramowych o pojemności do 34m3 oraz pojemników 

do pojemności 1,1m3 

 oznakowania poziome w miejscach postojowych (parking na 4 samochody osobowe, w tym 

jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz parking na 8 samochodów osobowych, w tym 

jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych), uwzględniające wymiary właściwe dla zapewnienia 

bezpieczeostwa tych operacji (szerokośd min. 2,5m, a w przypadku miejsca parkingowego 

dla osób niepełnosprawnych 3,6m) 

 kolorystyka elementów placu zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązao niż powyżej przedstawione po ich wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2.5. Ogrodzenie placu 

Wymagania: 
 ogrodzenie terenu PSZOK od wschodu i północy (109mb), wraz z odcinkami łącznikowymi między 

bramami (ok. 5 mb) oraz budowa ogrodzenia wewnętrznego o długości 32 mb, oddzielającego 

obszar PSZOK od pozostałego placu, 

 wysokośd ogrodzenia minimum 1,45m, z podmurówką, 

 od strony wjazdu (częśd wschodnia placu) należy zamontowad dwie bramy dwuskrzydłowe 

rozwierane o szerokości min. 4,5m (umiejscowione jak na rysunku koncepcji) oraz furtkę pieszą 

(w miejsce istniejącej furtki); alternatywnym rozwiązaniem może byd brama o szerokości ok. 6 m 

z wbudowaną furtką, 

 mocowanie bram i ich otwieranie musi zapewniad bezpieczeostwo korzystania z nich, 
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 instalacja automatycznego szlabanu zwodzonego o dł. 5 m z wbudowanym radioodbiornikiem 

w ogrodzeniu wewnętrznym, 

 ogrodzenie mobilne w postaci paneli przestawianych lub blokad parkingowych (5 szt., łącznie 

około 11mb), 

 kolorystyka wszystkich elementów ogrodzenia i bram zostanie określona na etapie projektowania 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

2.6. Waga samochodowa 

Wymagania 
 waga samochodowa najazdowa z możliwością wjazdu i zjazdu z dwóch stron 

 możliwośd uzyskania wyniku pomiaru wagi niezależnie od kierunku najazdu 

 dokładnośd pomiaru nie mniejsza niż 20kg 

 pomost wagi i najazdy wykonane ze stali 

 oprogramowanie umożliwiające zapisywanie wyniku pomiaru automatycznie na dysku twardym 

komputera obsługującego wagę 

 wyświetlacz pozwalający na odczyt manualny wyniku pomiaru wagi. 

 montaż, uruchomienie, kalibracja systemu 

 legalizacja wagi i szkolenie personelu. 

 

2.7. Oświetlenie PSZOK 

Wymagania 
 Wymiana dotychczasowej latarni zamontowanej na budynku garażowym i zamontowanie dwóch 

nowych punktów oświetleniowych zgodnie z rysunkiem koncepcji (Rys.12) 

 Zastosowanie energooszczędnych paneli LED 

 Dobór mocy strumienia światła dostosowany do zapotrzebowania. 

 

2.8. Termomodernizacja budynku biurowego 

Wymagania: 
 wymiana okien (120x120cm – 7 szt. oraz 40x100 2 szt.),  

 wykonanie izolacji termicznej wraz z tynkiem zewnętrznym (160m2) 

 prace należy wykonad w sposób umożliwiający stałe funkcjonowanie pomieszczeo biurowych 

w czasie remontu. 

 

2.9. Adaptacja garaży na pomieszczenia magazynowe  

Wymagania: 
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 adaptacja dwóch boksów garażowych o wymiarach 3x6m na magazyn odpadów niebezpiecznych 

i magazyn na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 otynkowanie tynkiem strukturalnym wschodniej elewacji budynku garażowego, 

 skucie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, 

 wykonanie wylewki betonowej lub cementowej na podłodze (zatartej na gładko), 

 położenie nowych instalacji elektrycznych podtynkowo, 

 montaż nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych oraz gniazd wtykowych, 

 bezwzględnym wymaganiem jest, aby magazyn odpadów niebezpiecznych 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 zbierane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. 

 

2.10. Zakup transport i montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych 

Wymagania: 

 wymiary kontenera 6x3m  

 drzwi aluminiowe na 90-120cm szerokości, przeszklone 

 minimum dwie przeszklone witryny 

 antypoślizgowa odporna wykładzina podłogowa 

 pełna elektryka (instalacja, lampy, gniazdka) 

 posadowienie zgodne z wytycznymi producenta 

 podłączenie kontenera do sieci energetycznej. 

 

2.11. Monitoring wizyjny 

Wymagania: 

 zakup i montaż jednej kamery o rozdzielczości 4 Mpx stanowiącej doposażenie istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego BCS 

 podłożenie okablowania łączącego z rejestratorem zlokalizowanym w budynku biurowym (40m). 

 

2.12. Zieleo ozdobno-izolacyjna 

Wymagania: 
 w przypadku zidentyfikowania na etapie projektu budowlanego kolizji istniejącego drzewostanu 

(drzewo 1 szt. z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia wynoszącym 80 cm) 

z projektowanym nasadzeniem zieleni ozdobno–izolacyjnej, należy rozważyd możliwośd usunięcia 

drzewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym zakresie 

 zakup i wykonanie nasadzenia zieleni ozdobno-izolacyjnej, dopasowanej do spełnienia wymagao 

(całoroczna zieleo zwarta, o docelowej wysokości min.1,5m) i specyfiki podłoża (11 szt.) 
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 nasadzenia w miejscach wskazanych na rysunku koncepcji (Rys.12) 

 w razie potrzeby wymiana podłoża w dołach nasadzeniowych do głębokości umożliwiającej 

roślinom adaptację do nowych warunków 

 monitorowanie i ewentualna wymiana nasadzeo w ciągu 24 miesięcy. 

 

PRACE WYPOSAŻENIOWE 

2.13. Zakup transport i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady 

Wymagania: 

 kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów muszą 

spełniad wszystkie wymagania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadad 

niezbędne certyfikaty i świadectwa oraz byd odpowiednio oznaczone i opisane 

 kontenery i pojemniki powinny zostad rozmieszczone na terenie PSZOK zgodnie z rysunkiem 

koncepcji (Rys.12) oraz w pomieszczeniach magazynowych zgodnie z poniższym opisem oraz 

ze wskazaniem w Tabeli nr 5 

 ewentualne rozbieżności wynikające z wymagao PFU i aktualnego Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie) Wykonawca będzie 

musiał uzgodnid z Zamawiającym. 

 

Na wyposażenie PSZOK w tym zakresie składad się będą: 

 2 kontenery o pojemności 34m3 – zadaszone; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki 

wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -

podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40; łączenie dna i ściany 

pod kątem 90 stopni; drzwi dwuskrzydłowe lub klapa z tyłu kontenera; spoiny ciągłe; z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem 1570mm; kolor 

kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym 

 1 kontener o pojemności 12m3 – otwarty; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki 

wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -

podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40, łączenie dna i ściany 

pod kątem 90 stopni; drzwi dwuskrzydłowe lub klapa z tyłu kontenera; spoiny ciągłe; z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, preferowany 

hakowy system załadunku 1200mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym 

 5 kontenerów o pojemności 7m3 – 1 zamknięty z klapami wrzutowymi; 3 otwarte typu mulda 

asymetryczna, 1 ze ścianami łączonymi z dnem pod kątem 90 stopni i drzwiami 

dwuskrzydłowymi lub klapą z tyłu kontenera; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki 

wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -

podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40; spoiny ciągłe; 

preferowany hakowy system załadunku 1200mm; kolor kontenera do uzgodnienia 

z Zamawiającym 

 2 kontenery o pojemności 4m3 – otwarty typu mulda; dno wykonane z blachy o grubości min. 

5mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez 
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malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40; 

spoiny ciągłe; preferowany hakowy system załadunku 1200mm; kolor kontenera do uzgodnienia 

z Zamawiającym 

 9 pojemników o pojemności 1,1m3 – z tworzywa sztucznego, zamykanych - z klapą; materiał: 

HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 4 szt., ogumione, Ø 200mm, 2 z hamulcem, 

ładownośd min. 400kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym; 1 pojemnik umieszczony w magazynie MON, 2 pojemniki w magazynie ZSEE, 

pozostałe na placu PSZOK 

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

odporny na promieniowanie UV; koła: 2 szt., ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania 

pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; 1 pojemnik umieszczony w magazynie MON, 

pozostałe na placu PSZOK 

 3 pojemniki o pojemności 120l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, 

odporny na promieniowanie UV; koła: 2 szt., ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania 

pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; 1 pojemnik umieszczony w magazynie MON, 

2 pojemniki w magazynie ZSEE (w tym 1 jako zapasowy) 

 5 pojemników o pojemności min. 40 l z tworzywa sztucznego na poszczególne sortymenty rzeczy 

używanych, o jednolitej kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym 

 4 beczki wykonane z polietylenu o wysokiej odporności chemicznej o pojemności 60l na odpady 

niebezpieczne (chemikalia), zamykane pokrywą z zaworem odgazowującym, pierścieniem 

zaciskowym, dwoma uchwytami - do odpadów niebezpiecznych ciekłych (zbieranych 

w opakowaniach). Beczki będą stanowiły wyposażenie magazynu MON 

 1 pojemnik specjalistyczny do odbioru lamp/żarówek typu świetlówki, o pojemności 

pozwalającej magazynowad w całości świetlówki różnej długości - do 150cm (min. wymiary 

wewnętrzne: 154x50x35cm); pojemnik stanowi wyposażenie magazynu MON 

 1 pojemnik specjalistyczny o pojemności min. 60l (HDPE) do odbioru zużytych baterii 

i akumulatorów małogabarytowych; pojemnik stanowi wyposażenie magazynu MON 

 1 zamykany szczelnie pojemnik specjalistyczny o pojemności min. 60l do odbioru  

przeterminowanych leków; pojemnik stanowi wyposażenie magazynu MON 

 4 szt. kosze siatkowe ze stali nierdzewnej, pojemności minimum 075m3 i ładowności 900kg, 

z opuszczanym bokiem, wyposażone w kółka, do gromadzenia danego typu mniejszego 

asortymentu (np. zabawek), 2 kosze będą stanowid wyposażenie punktu wymiany rzeczy 

używanych a 2 pozostałe – magazynu ZSEE. 

 

2.14. Wyposażenie PSZOK w pozostałą niezbędną infrastrukturę  

Wymagania: 

Wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych: 

 8 regałów: 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 20 mm i wyposażone w stopkę z tworzywa; regały 

muszą posiadad dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające 
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całą konstrukcję; regały lakierowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym; udźwig 

całego regału min. 600kg, regał musi posiadad oznakowanie dopuszczalnego obciążenia; wymiary 

minimum: 100  x  60  x  220cm. Regały będą stanowid wyposażenie punktu wymiany rzeczy 

używanych (6 szt.) oraz magazynu MON (2 szt.). 

 2 regały specjalistyczne z wannami wychwytowymi podłogowymi ze stali cynkowanej 

i 4 cynkowane kraty jako półki (badanie szczelności wg PN EN ISO 3452-1 z certyfikatem 

zakładowym), wymiary 101  x  72,5  x  200cm. Regały będą stanowid wyposażenie magazynu 

MON. 

 drabinka „pokojowa” aluminiowa lub inny typ podestu (1 szt.) - wyposażenie punktu wymiany 

rzeczy używanych 

 krzesło (1 szt.) - wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych 

 stół roboczy o wymiarach minimum 1,6x0,8m (1 szt.) - wyposażenie punktu wymiany rzeczy 

używanych 

 podstawowy sprzęt i oznakowanie ppoż. oraz BHP, sorbenty zgodnie z przepisami szczegółowymi; 

apteczka przenośna (1 szt.); w pomieszczeniu magazynu MON zamontowad uchwyt na apteczkę 

oraz oznakowad jej lokalizację (biały krzyż na zielonym tle). 

 rampa przenośna przeładunkowa (1 szt.) rampa przenośna przeładunkowa (1 szt.), pozwalająca 

na płynne przemieszczanie podczas rozładunku, niwelację różnicy poziomów, np. progów 

 mobilna waga elektroniczna (1 szt.) - elektroniczna waga do ważenie mniejszych ilości odpadów 

dostarczanych na PSZOK, z zakresem ważenia minimum 150kg. Waga ma byd wyposażona 

w układ mobilny, umożliwiad kontrolę masy frakcji oddawanych w mniejszych ilościach  

2.15. Tablice informacyjne 

Wymagania: 

Opisy kontenerów, pojemników i pomieszczeo 

 każdy z kontenerów i pojemników (27 szt.) i każde z pomieszczeo (3 szt.) musi posiadad 

oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego (łącznie 

30 szt.) 

 nadruk należy wykonad 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) 

 tablice powinny byd wykonane na podłożu magnetycznym (na kontenery z blachy), 

a na pojemniki na nośniku ustalonym z Zamawiającym 

 rozmiary, ilości, treści, kolorystykę i formę grafik należy ustalid z Zamawiającym. Oznakowania 

kontenerów, pojemników muszą byd widoczne min. z odległości 5m 

 umiejscowienie tablic na kontenerach i pojemnikach należy do Wykonawcy, po uprzednim 

uzgodnieniu / zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 kontenery na PSZOK powinny byd również oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący 

ich właściciela, np. namalowanie na kontenerach farbą, przy pomocy szablonu, ustalonego 

wcześniej z Zamawiającym sposobu ich oznakowania. Kolor, umiejscowienie oznakowania, 

do ustalenia z Zamawiającym, 

 przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; 
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dopuszczalne połączenie magnetyczne, śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie 

podwieszania, np. na hakach, możliwośd montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnid z Zamawiającym na etapie prac projektowych. 

 

Zapasowe/wymienne tablice na kontenery i pojemniki 

 zapasowe gładkie, białe tablice (10 szt.) 

 możliwośd trwałego opisania ręcznego przez pracownika PSZOK, np. pisakiem – markerem 

 wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne (niska i wysoka 

temperatura, promieniowanie słoneczne, opady) oraz uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie, 

zarysowania), na podłożu magnetycznym 

 przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; 

dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania, 

np. na hakach, możliwośd montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane przez 

Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnid z Zamawiającym na etapie prac projektowych. 

 

Tablice informacyjne dot. PSZOK 

 tablice do umieszczenia na terenie placu (3 szt.): tablica z adresem, godzinami działania PSZOK 

oraz danymi identyfikacyjnymi prowadzącego PSZOK, tablica z regulaminem PSZOK, tablica 

instruktażowa wskazująca graficznie umiejscowienie frakcji odpadów na terenie PSZOK 

 treści, rozmiary oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnid 

z Zamawiającym na etapie projektu 

 na tablicach w sposób trwały umieścid logo Gminy, informacje o treści uzgodnionej 

z Zamawiającym promujące PSZOK 

 wymiary tablic i wielkośd napisów muszą zapewniad możliwośd odczytanie treści z odległości 

ok. min. 5m; sugerowane wymiary minimalne: 120x80cm 

 przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; 

dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania, 

np. na hakach, możliwośd montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane przez 

Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnid z Zamawiającym na etapie prac projektowych.  

 

ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

2.16. Tablice informacyjne o projekcie 

Wymagania: 
 w przypadku pozyskania finansowania ze środków RPO WO 2014-2020 opracowanie stosownej 

tablicy informacyjnej wymaganej zasadami konkursu (2 szt.) 

 wymiary tablicy i wielkośd napisów muszą zapewniad możliwośd odczytanie treści z odległości 

min. 5m; sugerowane wymiary minimalne: 120x80cm 

 tablice mają byd wykonane z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów 

 treści, rozmiary oraz formę graficzną tablicy oraz jej dokładne umiejscowienie Wykonawca 
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zobowiązany jest uzgodnid z Zamawiającym 

 wymaganiem kierunkowym są wytyczne w sprawie informacji w przyp. projektów finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej (w ramach RPO WO) 

 przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu. 

 

2.17. Drogowskazy do PSZOK 

Wymagania: 
 drogowskazy informujące o lokalizacji PSZOK (2 szt.) powinny byd wykonane z trwałych, 

odpornych na warunki atmosferyczne materiałów, 

 wymiary tablic i wielkośd napisów muszą zapewniad możliwośd odczytanie treści z odległości 

min. 20m, 

 dokładne umiejscowienie i sposób montażu drogowskazów Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnid z Zamawiającym. 

2.18. Szafa na elektroodpady promująca projekt modernizacji PSZOK 

Zakup, transport i montaż szafy na drobne elektroodpady jako urządzenia promującego projekt 
modernizacji PSZOK, z funkcją angażowania mieszkaoców do poprawnego segregowania elektroodpadów 
oraz miejscem na tematyczne plakaty. 

 
Wymagania: 

 opracowanie i umiejscowienie informacji o źródle finansowania projektu modernizacji PSZOK 

zgodnie z wymaganiami promocji projektów finansowanych ze środków EFRR (RPO WO 2014-

2020) 

 opracowanie materiału informacyjnego w sprawie poprawnego segregowania odpadów 

(wbudowany plakat edukacyjny informujący sposobie działania PSZOK oraz o funkcjonowaniu 

punktu wymiany rzeczy używanych) 

 zabezpieczenie powierzchni na plakat tematyczny dotyczący PSZOK i sposobu jego wykorzystania 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 możliwośd gromadzenia 7 posortowanych rodzajów elektroodpadów  (7 tub o pojemności 33 

litry każda na odpady takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery) 

 przygotowanie podłoża, transport 

 montaż szafy w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym (przewidywana lokalizacja: centrum 

Komprachcic, przy drodze nr 429). 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice 

 
Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 

ul. Technologiczna 2 

45-839 Opole 

e-mail: biuro@oczp.pl  44 
www.oczp.pl  

3. Częśd informacyjna 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodnośd planowanego przedsięwzięcia 

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa (decyzja) 

Załącznik nr 5 do niniejszego opracowania - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

3.2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

 

3.3. Dane dotyczące zanieczyszczeo atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Nie dotyczy 

 

3.4. 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 badao gruntowo - wodnych na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Zamawiający nie dysponuje wynikami badao wodno – gruntowych. 

 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

 

Inwentaryzacja zieleni 

Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania 

 

 

3.5. 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 

uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny byd przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji 

prac. 


