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W odpowiedzi na Pani interpelację, uprzejmie informuję, że podzielam Pani stanowisko co
do konieczności  szukania wszelkich możliwych rozwiązań zmierzających do obniżenia kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Co w następstwie przełoży się na niższe opłaty dla
mieszkańców.
Punkt  Selektywnej  zbiórki  odpadów (PSZOK)  stanowi  integralny  element  tego  systemu,  koszt
roczny  jego  prowadzenia  to  około  3  miliony  złotych,  dlatego  też  Miasto  podjęło  działanie
zmierzające do uruchomienia własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Inwestycja docelowo
ma  powstać  na  działce  zlokalizowanej  pomiędzy  al.  Wojska  Polskiego  21  a  Wrocławskiej  41.
W tym roku zakończono prace projektowe oraz uzgodnienia techniczne. Kolejnym krokiem będzie
złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach uruchomionego w tym roku programu
naboru wniosków przez NFOSiGW. Planowany koszt inwestycji to około 7-8 milionów złotych
a jej  uruchomienie  uzależnione  jest  od  pozyskania  ewentualnie  środków  zewnętrznych  na  to
zadanie.
Mając na uwadze wysokie koszty związane z prowadzeniem PSZOK-u, jak również wydłużoną
procedurę  inwestycyjną,  związaną  z  przygotowaniem terenu,  planowanego  PSZOK-u,  na  ulicy
Wrocławskiej,  podjąłem  decyzję  o  przyspieszeniu  prac  zmierzających  do  uruchomienia
dodatkowego, miejskiego PSZOK-u. Miasto wystąpiło z dniem 1 września z wnioskiem o wydanie
decyzji  o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  wraz  z  przedstawioną  koncepcją
uruchomienia  PSZOK-u przy  ulicy  Piwonickiej  na  działce  będącej  własnością  PWiK Sp.  zo.o.
Szacuje  się  że  roczny  koszt  prowadzenia  PSZOK-u  nie  powinien  przekroczyć  kwoty  jednego
miliona złotych. Należy podkreślić, że całkowity koszt uzależniony będzie od ilości dostarczonych
przez  mieszkańców  odpadów  i  liczby  transportów.  Jednocześnie  pragnę  zauważyć,  że  nie  bez
znaczenia pozostaje koszt zagospodarowania zebranych odpadów, który nie został wliczony do ww.
kosztów prowadzenia PSZOK-u.
Z  chwilą  uruchomienia  własnego  PSZOK-u  zostanie  zwiększona  liczba  dni  funkcjonowania
instalacji  zgodnie  z  regulaminem,  a  godziny  jego  funkcjonowania  dostosowane  do  potrzeb
mieszkańców.  Rozwiązanie  to  zagwarantuje  mieszkańcom  większą  dostępność,  ograniczenie
kosztów i likwidację kolejek, jak również przyczyni się do uszczelnienia systemu odbioru odpadów.
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Interpelacja 

 

w sprawie uruchomienia miejskiego PSZOKu  

 
 

 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
w związku z dyskusją jaka toczy się w naszym mieście na temat wzrostu cen wywozu odpadów komunalnych, 
należy szukać wszelkich możliwości obniżenia ceny dla mieszkańców. Jednym z takich rozwiązań, zgodnie  
z  ma być uruchomienie miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pierwsze 
konkretne kroki w tym kierunku, czyli wygospodarowanie pieniędzy na wykonanie projektu zostały już jak 
rozumiem poczynione.  Proszę zatem o odpowiedź na poniższe pytania:  
- czy miasto przystąpiło już do wykonania projektu miejskiego PSZOKu?  
- kiedy planowane  jest jego uruchomienie?  
- jaki jest szacowany koszt funkcjonowania miejskiego PSZOKu?  
- jakie są planowane godziny jego funkcjonowania? 
- jaki jest szacunkowy koszt jego uruchomienia?   
- czy istnieje szansa na choćby częściowe uruchomienie PSZOKu od nowego roku, tak by w 2021r. móc odciążyć 
finansowo system gospodarowania odpadami?  
 
 
 

 
 

Z poważaniem  
 

Barbara Oliwiecka  


