Nazwa projektu:
„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 4.2 „Gospodarka odpadami” osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Krynkach na terenie Gminy Brody wraz z utworzeniem punktu napraw
i ponownego użycia. Inwestycja ta umożliwi mieszkańcom pozostawienie odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny oraz ponowne wykorzystanie odpadów
nadających się do naprawy. Powyższa inwestycja ma na celu wzrost udziału odpadów
zebranych selektywnie, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego. Realizacja
przyczyni się do ulepszenia systemu gospodarki odpadami w Gminie Brody poprzez poprawę
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
w regionie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:


roboty ziemne w ramach których zostanie wykonana nawierzchnia drogowa, plac,
krawężniki, chodniki, ogrodzenie. Zakup wagi samochodowej wraz z montażem.
Remontu dwóch budynków w celu przystosowania go na potrzeby PSZOK (budynek
administracyjny oraz budynek socjalno – magazynowy, w którym znajduje
się m.in. punkt napraw i ponownego użycia), oświetlenie terenu oraz monitoring;



zakup kontenerów (KP36, KP26, KP15, KP-7), pojemników wraz z oznakowaniem
(na baterię, akumulatory, odpady medyczne oraz świetlówki), stołu warsztatowego,
zestawu narzędzi ręcznych, komputera, drukarki.
Zagospodarowanie placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych



Pojemnik na kwasy o pojemności 9,5 l, polietylenowy, osprzęt stal nierdzewna
o wymiarach 273 x 387 mm, średnica otworu 37 mm (wykonany z
półprzezroczystego, obojętnego chemicznie polietylenu o wysokiej gęstości. Odporny
na związki kwasowe i płyny korozyjne oraz na wżery, przebicia i łuszczenie się. Służy
do przechowywania i przelewania kwasów i zasad. Sprężynowy mechanizm
samozamykający zapewniający szczelne zamknięcie otworu wlewowego. Widoczne
oznaczenia pojemności w litrach, kwartach i galonach);



Pojemnik na przeterminowane leki o pojemności 60 l;



Pojemnik na lampy fluorescencyjne o pojemności min. 400 l, o wymiarach
800 x 1600 500 (wys. x szer. x dł. w mm);



Pojemnik na rozpuszczalnioki, farby, oleje, baterie o pojemności 120 l;



Kontener na zużyte akumulatory, polietylenowy o pojemności 500 l i wymiarach
120 x 80 x 80 cm;



Kontener przeznaczony do segregowania śmieci o pojemności 1100 l, 4 – kołowy
z dwoma otworami wykonanymi z kołnierza gumowego o średnicy 160 mm
o wysokości 1257 mm, szerokości EAL-GZ951/1 i głębokości 1073 mm;



Waga samochodowa (zagłębiona) typu WL-60 – wersja najazdowa z platformą
betonową. Waga składa się z kilku modułów jezdnych o długości 6 m, szerokości 1 m
i grubości 0,28 m. Elementy metalowe pomostu mają być ocynkowane. W wadze mają
być zastosowane elementy elektroniki zabezpieczające przed przepięciami. Udźwig 60
ton, działka odczytowa (d) 20 kg, działka legalizacyjna (e) 20 kg, długość 6 m – 18 m,
szerokość
3 m, wysokość całkowita 35 cm, zasilanie 230 V, port komunikacyjny RS 232, proces
wagowy Hottinger WE-2108 lub kompatybilny;



Kontener KP-36 do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 36 m3;



Kontener KP-15 do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 15 m3;



Kontener KP-26 do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 26 m3;



Kontener KP-7 do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 7 m3;



Kontener siatkowy na zużyty sprzęt elektryczny o pojemności 1 m3;



Wyposażenie magazynu i warsztatu (waga platformowa o max zakresie pomiarowym
150 kg - 1 szt., wózek warsztatowy z 622 elementami – 1 szt., stół warsztatowy
o szerokości 1700 mm i głębokości 600 mm – 1 szt., imadło ślusarskie 200 mm – 1
szt., szlifierka kątowa moc 840 W – 1 szt., regał metalowy o wysokości 2000 mm
i szerokości 1000 mm – 4 szt., wózek magazynowy o max obciążeniu 250 kg – 1 szt.);

