
 
 
 
 

Bytoń, 27.09.2018 r. 



• Przedstawienie koncepcji i założeń projektu 
grantowego pn.:  

 

"PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE  

KUJAWSKO-POMORSKIM" 

 



 

 

RPO WK-P 

na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 4 
Region przyjazny 

środowisku 

Działanie 4.2 
Gospodarka odpadami 

Schemat: Punkty 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

(PSZOK) – projekt 
grantowy 

Konkurs nr: 
RPKP.04.02.00-IZ.00-04-

173/18 



WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

• 24 960 000 zł 
(100%) 

Dofinansowanie 
z UE (EFRR) 

• 21 216 000 zł 
(85%) 

Wkład własny 

• 3 744 000 zł 
(15 %) 



• W ramach projektu grantowego wsparciem objęte 

zostać mogą wyłącznie inwestycje uwzględnione  

w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 12 

do Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z 

perspektywą na lata 2023-2028; 

•  W wyniku realizacji projektu grantowego przewiduje 

się udzielić wsparcia przynajmniej 30 punktom 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w województwie kujawsko-pomorskim. 
 



 
• wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do 

zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami 
komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę, 
przebudowę, modernizację punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich 
wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich 
prawidłowe funkcjonowanie; 

• organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w 
zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych 
do mieszkańców gmin grantobiorców; 

• okres kwalifikowalności wydatków: do 31 grudnia 2021 r. 



JST 

STOWARZYSZENIE 
JST 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
REALIZUJĄCE ZADANIA 

PUBLICZNE W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI 

SAMORZĄDOWA 
JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

ZWIĄZEK JST 



Koordynator projektu 

Pracownik ds. 
merytorycznej obsługi 
projektu 

Pracownik ds. 
organizacyjnej obsługi 
projektu 

Pracownik ds. obsługi 
finansowej 

JEDNOSTKA 
ZARZĄDZAJĄCA 

PROJEKTEM 

Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zostanie powołany Zespół – 
Jednostka Realizująca Projekt. 



Po zakończeniu naboru wniosków o powierzenie grantu, przygotowanie (na 
podstawie rejestru ) zestawienia wniosków, które wpłynęły w terminie 

określonym w regulaminie konkursu. 

W przypadku wniosków, które złożono po terminie określonym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków przygotowanie pisma do Grantobiorcy informującego, iż 

wniosek nie podlega procedurze oceny.  

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 

PRZYJMOWANIE I REJESTRACJA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 



UMIESZCZENIE INFORMACJI O WYNIKACH KONKURSU NA STRONIE 
INTERNETOWEJ DEPARTAMENTU/PROJEKTU 

WYSŁANIE PISM DO WYBRANYCH GRANTOBIORCÓW 
CELEM PODPISANIA UMÓW O POWIERZENIE GRANTU 

OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NA PODSTAWIE 
KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW 



Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków o 
powierzenie grantu, sporządzenie listy rankingowej 
wniosków, które spełniły kryteria merytoryczne.  
Lista ustalona zostanie na podstawie uzyskanej 
punktacji na podstawie kryteriów merytorycznych – 
punktowych. 
Na podstawie kolejności wniosków na liście nastąpi 
ostateczny wybór wniosków, którym powierzone 
zostaną granty. 



  
Działanie nr 1: . Budowa, przebudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie / doposażenie w elementy zapewniające 
ich prawidłowe funkcjonowanie (19 518 244,41 zł) 
Planowany termin rozpoczęcia: maj 2019 r.  
Planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r.  
 Działanie nr 2: Organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych  
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin 
grantobiorców (2 317 000,00 zł) 
Planowany termin rozpoczęcia: maj 2019 r. 
Planowany termin zakończenia: grudzień2020 r. 
 Działanie nr 3: Nadzór nad robotami budowlanymi (inspektor nadzoru 
inwestorskiego) (452 459,85 zł) 
Planowany termin rozpoczęcia: maj 2019 r. 
Planowany termin zakończenia: listopad 2021 r. 
 Działanie nr 4: Koszty pośrednie projektu – zarządzanie i promocja (2 672 295,74 zł) 
Planowany termin rozpoczęcia: maj 2018 r. 
Planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r. 
 



Wielkość projektu 

• wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 
grantobiorcy nie przekracza 2 mln zł i obsługuje 
do 20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być 
spełnione łącznie) 

Maksymalna wartość dofinansowania 

• wartość dofinansowania projektu grantobiorcy w 
przypadku zidentyfikowania pomocy publicznej w 
projekcie nie przekroczy 200 tys. euro. 



Dostępność PSZOK 

• każdy PSZOK jest utworzony w sposób zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy 

Standard funkcjonalny PSZOK 

• każdy PSZOK zapewnia przyjmowanie co najmniej takich 
odpadów komunalnych jak: papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 



Wymagania techniczne 

• każdy PSZOK:  
- będzie oznakowany, ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych i zwierząt, 
- będzie posiadał powierzchnię zapewniającą wjazd samochodów, 
odbiór kontenerów, lokalizację niezbędnych magazynów, zaplecza 
technicznego i administracyjno-socjalnego, 
 - będzie wyposażony w wagę, odpowiednie budynki gospodarcze, 
magazyny, zaplecze techniczne, w pojemniki dostosowane do 
gromadzenia odpowiednich frakcji odpadów komunalnych, które 
zgodnie z regulaminem PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców, 
- będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie środowiska 
gruntowo-wodnego na wypadek wycieku substancji 
niebezpiecznych. 



Lokalizacja PSZOK 

• każdy PSZOK będzie zlokalizowany poza 
następującymi obszarami: 
- tereny zagrożone powodzią, 
- bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, 
- bezpośrednie sąsiedztwo cieków wodnych, 
- bezpośrednie sąsiedztwo obszarów chronionych 
pod względem przyrodniczym, 
- tereny cenne pod względem kulturowym lub ich 
bezpośrednie sąsiedztwo. 



Monitorowanie funkcjonowania PSZOK 

• każdy projekt wdroży system umożliwiający 
skuteczne liczenie mieszkańców 
pozostawiających odpady w PSZOK oraz 
system ewidencji ilości i rodzajów 
poszczególnych przyjmowanych frakcji 
odpadów. 



Dodatkowe funkcje PSZOK – projekt będzie 
musiał uzyskać przynajmniej 1 pkt.  

• Premiowanie projektów, w ramach których powstanie 
miejsce służące do edukacji ekologicznej wyposażone w:  
- instalacje do edukacji ekologicznej (np. tablica edukacyjna, 
ścieżka edukacyjna, wystawy tematyczne, stacjonarne lub 
przenośne urządzenia, zgniatarki, itp. ) - 1pkt; 
- pomieszczenia edukacyjne (budynek lub kontener) - 2 pkt; 
- utworzenie punktu napraw (przygotowania do ponownego 
użycia) - 2 pkt;  
- utworzenie punktu wymiany rzeczy używanych (nie 
będących odpadami) - 2 pkt; 



Preferowane lokalizacje PSZOK 

• premiowanie projektów, w których PSZOK zlokalizowany będzie na terenie:  

• przedsiębiorstwa komunalnego zajmującego się gospodarką odpadami w 
gminie - 1pkt; 

• składowiska odpadów - 1pkt; 

• przy sortowni odpadów - 1pkt; 

• przy kompostowni - 1pkt; 

• stacji przeładunkowej odpadów - 1pkt; 

• gminnej oczyszczalni ścieków - 1pkt; 

• wyspy w ramach węzła komunikacyjnego - 1pkt; 

• w pobliżu kompleksów handlowych - 1pkt; 

• dzielnic przemysłowych - 1pkt; 

• w pobliżu często uczęszczanych obiektów (np. stacji benzynowych) - 1pkt; 



Zasady funkcjonowania PSZOK – projekt 
będzie musiał uzyskać przynajmniej 1 pkt. 

• premiowanie dostępności PSZOK dla mieszkańców 

• PSZOK czynny przynajmniej 2 dni w tygodniu po 4 
godziny – 1pkt; 

• PSZOK czynny w dni robocze od poniedziałku do 
piątku – 3 pkt; 

• PSZOK czynny w dni robocze od poniedziałku do 
piątku oraz w sobotę – 5 pkt; 



Justyna Jachymska 
Departament Środowiska  

 
Urząd Marszałkowski  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 

ul.  Targowa 13/15 
 87-100 Toruń 

 
tel.:56 621 58 66 

j.jachymska@kujawsko-pomorskie.pl 

Dziękuję za uwagę 
 


