Projekt pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Węgrów
przy ul. Prostej
Projekt złożony w 2018 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs o dofinansowanie projektów ze środków unijnych Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2. Gospodarka odpadami
komunalnymi.
Cel projektu: poprawa efektywności systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
w Mieście Węgrów poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów –
infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów
Planowany zakres projektu:
1. Budowa dostępnego i zoptymalizowanego (pod względem efektywności działania) Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej
2. Budowa niezbędnych instalacji, w tym elektrycznej, wodnej, sanitarnej i teletechnicznej
oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym drogowej - umożliwiającej dojazd do PSZOK.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.11.2019 r.
Planowany okres realizacji projektu: 06.2018 r. – 12.2021 r.
Całkowity koszt projektu: 3 540 024,54 PLN brutto
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 878 068,73 PLN
Dofinansowanie UE: 2 446 358,42 PLN brutto (85% wydatków kwalifikowanych)
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz wyposażenie infrastruktury związanej z selektywnym
zbieraniem odpadów w Węgrowie – specjalnie przystosowanego miejsca na terenie gminy, w którym
mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dostępnego i zoptymalizowanego (pod
względem efektywności działania) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Prostej, wraz z niezbędnymi instalacjami, w tym elektryczną, wodną, sanitarną i teletechniczną
oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogową - umożliwiającą dojazd do PSZOK.
Przestrzeń do odbioru i składowania odpadów będzie optymalnie zagospodarowana – pod wiatami
i w magazynie znajdować się będą odpowiednio oznaczone pojemniki i kontenery, dostosowane
do rodzajów odbieranych odpadów. PSZOK będzie wyposażony w wagę pomostową, kontenery
i prasokontener, regały, zbiornik na zużyte oleje, paletę wychwytującą ew. wycieki substancji
chemicznych oraz paletę na zużyte akumulatory i baterie, stół warsztatowy, szafę narzędziową
z zestawem narzędzi ślusarskich, wózek widłowy oraz ręczne wózki paletowe (w tym z wagą)
i platformowe, a także zestaw awaryjny do usuwania awarii i rozlanych cieczy.
Teren PSZOK-u będzie ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
Lokalizacja budynków i placów magazynowych umożliwi swobodny dojazd i wyjazd pojazdów
oraz rozładowanie odpadów. Obiekt będzie posiadać część administracyjno-socjalną, a także drogi
ewakuacyjne.
Uzupełnieniem inwestycji będzie przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, nakierowanej
na popularyzację selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Planowane działania
pozainwestycyjne w ramach projektu:
 Konkurs ekologiczny skierowany do młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenu miasta
Węgrowa
 Zakup pojemników na odpady dla placówek przedszkolnych z terenu Miasta Węgrowa
 Zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych oraz dla mieszkańców Węgrowa

