
Kontakt: 
Biuro Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi 
tel. 52 58 59 134 

 

     

 
 

                  

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

8  24 7  3 48 ,77  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

2  54 3  8 56 ,53 PLN  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

5  70 3  4 92 ,24  PL N  

 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

 

Działanie 2.2: Gospodarka 

odpadami komunalnymi. 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2017 -20 18  

 

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Bydgoszczy 

 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych podlegających składowaniu poprzez 
racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym  
w szczególności poprzez zapewnienie właściwej 
infrastruktury do zagospodarowania odpadów. 
Przedmiotem projektu jest budowa trzech miejskich 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
na terenie których zbierane i magazynowane będą 
odpady komunalne powstające w  gospodarstwach 
domowych. Mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli 
dostarczać odpady komunalne selektywnie zbierane, z 
wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, 
metali oraz odpadów zawierających azbest. PSZOK-i 
powstaną przy: 
- ul. Inwalidów 
- ul. Ołowianej-Kobaltowej 
- ul. Jasinieckiej 
 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

W ramach projektu przewidziano także działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów. Będą 
one miały postać działań inwestycyjnych obejmujących budowę ścieżek edukacyjnych w PSZOK-ach oraz 
salki edukacyjnej w PSZOK przy ul. Inwalidów, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK planuje się 
również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone 
przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie będą mogły zostać ponownie wykorzystane. 

Efektami projektu będą: 

 zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta 
poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom Miasta  
do PSZOK-ów,  

 zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, 

 wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów 
opakowaniowych, 

 przygotowanie do odpadów ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich 
ponowne wykorzystanie, 

 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami. 


