
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Wydział Nadzoru 
Właścicielskiego 

 
ul. Fredry 6  
44-100 Gliwice  
 
Adres do 
korespondencji: 
 
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 270 55 72 
Fax +48 32 270 55 79  
na@um.gliwice.pl 

 
 

NA.0003.8.2020 Gliwice, 14.12.2020 r. 

nr kor.  UM.1209799.2020  

  
Pani Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice  

 
 
 
Dot.: BR.0003.384.2020 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 27.11.2020 r. informuję, że 
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach 
(PZO) - w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IŻ.01-24-379/20 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i Efektywne 
Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, 
Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka Odpadami ZIT - złożyło wniosek na 
budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanych w dzielnicy Stare Gliwice i Szobiszowice. Konkurs 
zakłada dofinansowanie inwestycji w przypadku instalacji obsługującej 
nie więcej niż 20.000 mieszkańców, której całkowite koszty 
kwalifikowalne nie przekraczają 2.000.000 zł. Całkowita kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
6.385.050,00 zł. 

Celem projektów będzie zapewnienie mieszkańcom Gliwic 
łatwego dostępu do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

Orientacyjny termin ogłoszenia wyników konkursu: luty 2021 r. 

Inwestycje będą realizowane pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania w ramach konkursu. 

Odpowiedzi PZO na zawarte w Pani piśmie pytania są 
następujące: 

1. Jakie względy zdecydowały o lokalizacji dwóch nowych punktów 
PSZOK – na terenie dzielnic Stare Gliwice i Szobiszowice?  
Wybór lokalizacji PSZOK-ów był poprzedzony dogłębną analizą 
możliwości usytuowania PSZOK-ów na terenie Miasta Gliwice.  
W analizie brano pod uwagę wymogi konkursowe tj.  instalacje 
obsługujące nie więcej niż 20.000 mieszkańców, której całkowite 
koszty kwalifikowalne nie przekraczają 2.000.000 zł.  
Analizując kwestię lokalizacji PSZOK należy uwzględnić między 
innymi:  

• dostępność działek na których sprawnie można 
przeprowadzić inwestycje (własność gminy, zgodność  
z planami zagospodarowania, wielkość i kształt), 

• obsługę komunikacyjną – kontenery z niektórymi 
odpadami (np.: gruz, odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierane mogą być 
tylko przez pojazdy ciężarowe w związku z czym 
konieczny jest dojazd do punktów  drogą utwardzoną  
zapewniając jednocześnie bliskość do dróg dojazdowych, 



 

• dostępność mediów – racjonalnym minimum jest 
techniczna możliwość wykonania przyłącza energii 
elektrycznej oraz przyłącza wodociągowego, 

• lokalizację – ważne by PSZOK znajdował się możliwie 
blisko dużych skupisk ludności, aby nie powodować 
problemów z samodzielnym dostarczeniem odpadów 
przez mieszkańców i nie zniechęcać ich do korzystania  
z punktu przez konieczność jazdy kilku czy kilkunastu 
kilometrów. Niewskazana jest jednak lokalizacja 
inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, ze względu na możliwość powstawania 
konfliktów społecznych, 

• ograniczenia kosztów przygotowania działek pod budowę 
takich jak np. wycinka drzew. 

 
Pod uwagę brano różne lokalizacje w mieście, starano się by były 
one zlokalizowane w dzielnicach oddalonych od siebie oraz 
oddalonych od istniejącego PSZOK przy ul. Rybnickiej. Analiza 
była dokonywana przez PZO we współpracy z Wydziałami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: Usług Komunalnych, Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach. Spośród wszystkich analizowanych 
lokalizacji, biorąc pod uwagę powyższe, najbardziej 
odpowiednimi okazały się lokalizacje w Starych Gliwicach  
i Szobiszowicach.  
 

2. Czy planowane jest tworzenie kolejnych punktów,  
z uwzględnieniem takich elementów jak wielkość dzielnic, liczb 
a mieszkańców i oddalenie od głównej siedziby spółki? 
PZO na bieżąco śledzi możliwości pozyskiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych. Jeśli zostaną ogłoszone jakiekolwiek konkursy na 
budowę podobnych inwestycji, po uzyskaniu zgody Wspólnika 
Gminy Gliwice a także przy akceptacji Rady Nadzorczej, Spółka 
będzie z pewnością się o nie starała.  

Z poważaniem 
(-) Agnieszka Leszczyńska 

Naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego 

 

podpisano elektronicznie 

Kopia do wiad.: VP3 
 


