Projekt:
Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz zakupem
wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41

Beneficjent:
Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu:
2 230 100,33 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
1 541 197,35 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego

Obowiązujące uwarunkowania prawne
Zgodnie z obowiązującym prawem, art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 ze zmianami; tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454)
utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 3 ust. 2 pkt. 6) gmina tworzy punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne.

Geneza Projektu
Infrastruktura gminna w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami ustawowymi była
niewystarczająca, stąd pojawiła się konieczność utworzenia nowoczesnego systemu, dostosowanego
do wymaganych standardów.
Z pomocą finansową przyszła Unia Europejska, a konkretnie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cele Projektu
Cele szczegółowe realizacji Projektu to:
 zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie wydzielonych z ogólnej masy odpadów
wytwarzanych przez mieszkańców, dzięki temu ograniczenie ilości odpadów deponowanych na
składowiskach,
 rozwój systemu selektywnej zbiórki w Gminie Bystrzyca Kłodzka dzięki temu wyrost poziomu
odzysku odpadów,
 poprawa efektywności systemu selektywnej zbiórki na terenie województwa dolnośląskiego
w zakresie dostępności niezbędnej infrastruktury dla mieszkańców regionu.

Krótki opis Projektu
Gmina Bystrzyca Kłodzka, w ramach przetargu zleciła spółce komunalnej – Zakładowi Usług
Komunalnych (ZUK) w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowanie, wyposażenie oraz utrzymywanie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miejsce realizacji PSZOK to teren byłej bazy
transportowej ZUK przy ul. Zamenhofa 41 w Bystrzycy Kłodzkiej.

W grudniu 2016 r. Zakład Usług Komunalnych wystąpił z Wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie Projektu i uzyskał dofinansowanie w kwietniu 2017 r.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 września 2017 r.
W okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. ogłoszone i rozstrzygnięte zostały przetargi na Asystę
Techniczną, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę Robót. W okresie od kwietnia do lipca 2018 r. ogłoszono
i rozstrzygnięto przetargi na wyposażenie PSZOK oraz promocję Projektu.
W lipcu 2018 r. przystąpiono do realizacji prac.

Harmonogram realizacji Projektu
Zakres prac do wykonania w ramach Projektu wraz z terminem ich zakończenia:
Element/roboty

Data zakończenia

Rozbiórki obiektów oraz ich części

20.07.2018

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przesuwną

30.09.2018

Remont termomodernizacyjny budynku biurowo-magazynowo-socjalnego

25.10.2018

Remont istniejącej wiaty gospodarczej

31.10.2018

Wykonanie placu manewrowego

31.10.2018

Montaż na gotowym podłożu brodzika dezynfekcyjnego kół pojazdów

31.10.2018

Budowa (montaż) 9 szt. wiat stalowych

15.11.2018

Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu i urządzenie terenu zielonego

15.11.2018

Wykonanie monitoringu PSZOK

15.11.2018

Zakres wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 Waga samochodowa,
 Linia do sortowania odpadów wysegregowanych,
 Belownica (prasa) do wysegregowanych odpadów,
 11 kontenerów KP-7,
 Inne pojemniki na wysegregowane odpady( w tym: skrzynie na akumulatory, pojemniki na
baterie i lekarstwa, pojemniki na kwasy, świetlówki itp.)
 Regały magazynowe.
Termin zakończenia prac: 30 listopada 2018 r.

