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    W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 01.12.2020 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 Pana piśmie pytania są 
następujące: 

1. Na jakim etapie jest tworzenie nowego punktu PSZOK  
w dzielnicy Szobiszowice? 
PZO, jak wyżej wskazano, złożyło wniosek na budowę Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w dzielnicy Szobiszowice. Realizacja inwestycji nastąpi po 
ogłoszeniu wyników konkursu i otrzymaniu dofinansowania. 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników  
- luty 2021 r. 
 

2. Czy została już wytypowana konkretna lokalizacja, jeśli nie to 
jakie są brane pod uwagę? 

Analizując kwestię lokalizacji PSZOK uwzględniono 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, jedną z najbardziej 
odpowiednich okazała się lokalizacja w Szobiszowicach. 
 
Wybrano działkę nr  539/3 w obrębie Szobiszowice przy ul. Św. 
Wojciecha w Gliwicach, na której projektowana jest inwestycja, 
działka stanowi własność Miasta Gliwice. Na potrzeby realizacji 
projektu PZO wydzierżawi część działki o wielkości 3.000m2. 
Wniosek w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości działki nr 539/3 złożono w dniu 21.07.2020 r. do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wniosek o prawie do 
dysponowania nieruchomością złożono w dniu 27.07.2020 r. 
Teren pod inwestycję ma kształt regularny, zbliżony do 
prostokąta, jest zasadniczo płaski a działka w chwili obecnej jest 
niezagospodarowana. Działka wymaga wykonania wycinki 
drzew/krzewów, co jest koniecznym i uzasadnionym działaniem 
gdyż odbywa się w ramach przygotowania terenu dla 
powstającego PSZOK. 
 

3. Czy nowy punkt będzie przyjmował wszystkie rodzaje odpadów 
jak dotychczasowy przy ul. Rybnickiej? 
 
W PSZOK w dzielnicy Szobiszowice mieszkańcy będą mogli 
bezpłatnie zutylizować odpady o następujących kodach: 
• zużyte opony 16 01 03, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02,  

17 01 07, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04, 



 

• styropian  17 06 04, 
• odpady wielkogabarytowe 20 03 07, 
• zużyte baterie i akumulatory 20 01 33*, 20 01 34, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 23*,  

20 01 35*, 20 01 36, 
• odzież i tekstylia 20 01 10, 20 01 11, 
• igły i strzykawki 20 01 99, 
• papier i tektura 15 01 01, 20 01 01, 
• tworzywa sztuczne 15 01 02, 20 01 39, 
• opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 
• szkło 15 01 07, 20 01 02, 
• metal 15 01 04, 20 01 40, 
• przeterminowane leki 20 01 32. 
 

 
      
          

Z poważaniem 

 
(-) Agnieszka Leszczyńska 
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