
 
 
 
 
Ruszają prace związane z budową samorządowej stacji segregacji odpadów, na którą 
Miasto Ostrołęka otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości 25,5 mln zł. 
 
Obecnie trwają przygotowania związane z ogłoszeniem procedur przetargowych na 
wykonanie projektu samorządowej stacji segregacji odpadów. Ustawiona została tablica 
informacyjna a już niebawem ogłoszone zostaną pierwsze przetargi. 
 
Umowa na dofinansowanie samorządowej stacji segregacji odpadów podpisana została w 
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we wtorek 12 lutego. Koszt budowy instalacji szacowany 
jest na około ponad 44 mln zł. Ponad połowę środków, czyli 25 531 976,50 zł pochodzi ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie to stanowi łącznie 
70,86% wartości całej inwestycji. 
 
Z nowej stacji segregacji odpadów, która powstanie przy ulicy Turskiego w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejskiego składowiska odpadów komunalnych, korzystać będzie zarówno 
Miasto Ostrołęka jak i okoliczne gminy, które zdecydują się partycypować w kosztach 
budowy i utrzymania stacji. Wydajność stacji wynosić będzie 35 300 Mg/a na jedna zmianę. 
Przyjmowane będą zarówno odpady komunalne zmieszane, jak i odpady zbierane selektywnie 
(odpady komunalne zmieszane, odpady materiałowe zbierane selektywnie, odpady 
wielkogabarytowe zbierane selektywnie, odpady zielone zbierane selektywnie oraz odpady 
niebezpieczne). 
 
Stacja powstanie na terenie gminy Rzekuń, obok obecnego składowiska odpadów przy ul. 
Turskiego w Ostrołęce. Wykonywane też będą następujące prace: ewidencja i klasyfikacja 
odpadów dowożonych, mechaniczna i ręczna segregacja odpadów komunalnych zmieszanych 
oraz odpadów materiałowych zbieranych selektywnie (w tym odpadów opakowaniowych), 
prasowanie i belowanie surowców wtórnych, tlenowa stabilizacja biofrakcji odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych, klasyfikacja, demontaż i segregacja odpadów 
wielkogabarytowych, tymczasowe magazynowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych, 
a także odpadów niebezpiecznych. 
 
Inwestycja obejmie m.in. budowę hal technologicznych sortowni i kompostowni, boksów 
magazynowych surowców wtórnych i punktu demontażu, wagi samochodowej z budynkiem 
administracyjnym, a także zbiornika odcieków. Na terenie segregacji znajdą się również place 
dojrzewania kompostu oraz przetwarzania odpadów zielonych, garaże dla kompaktora i na 
sprzęt technologiczny oraz magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. Wykonane 
zostaną też parking dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, place technologiczne 
oraz chodniki. Obiekt zostanie ogrodzony. 
 
Tytuł projektu: Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i Gmin 
Powiatu Ostrołęckiego 
 
Całkowita wartość projektu: 44 437 261,94 zł 
 
Wartość dofinansowania: 25 531 976,50 zł 



 
 
 
 
Beneficjent: Miasto Ostrołęka 
 
Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi  
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013. 

 
 
 


