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Tytuł projektu:  
 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin” 
 

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 
Gospodarka odpadami, Nabór numer RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18 
 
Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czermin.  
Do celów szczegółowych projektu należą:  

 zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z 
wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,  

 minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi 
w sektorze komunalnym;  

 uporządkowanie gospodarki odpadami,  
 zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,  
 zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania,  
 zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do 

unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania,  
 odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia,  
 realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z 

nimi,  
 poprawa jakości usług,  
 poprawa warunków i bezpieczeństwa zbiórki odpadów, PSZOK i zakładów gospodarki 

odpadami 
 
Zakres robót obejmuje: 

A. Roboty budowlane: 
1) Budowa budynku socjalno-biurowego z wewnętrznymi instalacjami: budynek wolno 

stojący z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowy przyłącz energii 
elektrycznej – zaplecze dla 1 osoby. Budynek parterowy w technologii tradycyjnej, 
ściany murowane, dach płaski. Budynek usytuowany jest w południowo-wschodniej 
części terenu zainwestowania. 

2) Budowa trzech wiat z instalacją elektryczną. Wiaty konstrukcji stalowej zlokalizowane 
wzdłuż północno-zachodniej i północno-wschodniej granicy działki. 

3) Uzbrojenie terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej, oświetlenia 
zewnętrznego oraz monitoring obiektu.  
Projektowane uzbrojenie terenu:  

a) Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, 
b) Ziemny odcinek wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, 
c) Przyłącz kanalizacji technologicznej i szczelny zbiornik ścieków. 

4) Waga przejazdowa - urządzenie techniczne o wym. 3x8m - 30 t 
usytuowane przy wjeździe w sąsiedztwie zaplecza socjalno-biurowego. 

5) Place utwardzone i miejsca postojowe (4 szt.). 
6) Ogrodzenie. 

B. Wyposażenie PSZOK: 
1) Budynek socjalno-biurowy:  
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a) Komputer All In ONE wraz z oprogramowaniem,  
b) Szafa na dokumenty,  
c) Szafa na ubrania,  
d) Szafa na środki czystości (gospodarcza),  
e) Biurko,  
f) Fotel biurowy obrotowy. 

2) Magazyn odpadów niebezpiecznych: wiata mała nr I:  
a) Regał ocynkowany 100x50 cm – 6 szt.,  
b) Wanna wychwytowa – 2 szt.,  
c) Pojemnik zamykany 10 l – 3 szt., 
d) Pojemnik otwarty 10 l – 1 szt., 
e) Regał stalowy – 7 szt., 
f) Pojemnik PE 120 l – 1 szt., 
g) Pojemnik na świetlówki 120 l – 1 szt., 
h) Pojemnik plastikowy 10 l – 1 szt. 

3) Wiata duża nr II na kontenery typu KP-7:  
a) Kontener KP-7 – 5 szt.,  
b) Pojemnik 1500 l - 2 szt.,  

4) Wiata mała nr III na inne kontenery i pojemniki:  
a) Kontener KP-5 – 1 szt.,  
b) Kontener KP-7 – 2 szt., 
c) Kontener KP-15 – 1 szt. 

5) Waga przejazdowa 3x8m, 30 ton,  
6) Mata dezynfekująca 2,5x3,5m,  
7) Monitoring: Zestaw do monitoringu   
 

Wykonawca robót:  KAZBUT Kasprzak Mariusz, Trzciana 477, 39-304 Czermin 
Wartość robót:   710 000,00 zł brutto 
 
Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
 
Umowa na roboty budowlane podpisana została 28 kwietnia 2020 r.  
Termin rozpoczęcia robót:   07 maja 2020 r. 
Termin zakończenia robót:   15 września 2020 r. 
 
Nad całą inwestycją będzie prowadzony nadzór inwestorski przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE WESTA Jan Sobczyk, ul. E. Orzeszkowej 24, 39-300 Mielec, wyłonioną  
w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego. Koszt sprawowania usługi nadzoru inwestycyjnego wynosi 3 650,00 zł brutto. 
 
Koszty obejmujące roboty budowlane, wyposażenie PSZOKu oraz usługę nadzoru inwestycyjnego 
dofinansowane są w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Na tym samym poziomie 
dofinansowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.  
  


