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Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi 

 

Całkowita wartość Projektu – 42 044 987,08 zł 

Wartość dofinansowania – 23 971 275,20 zł 

 

Zrealizowana inwestycja p.n. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki  

i gmin powiatu ostrołęckiego” obejmuje obszar 3,72 ha. Zlokalizowana ona została na terenie 

gminy Rzekuń, obok obecnego składowiska odpadów przy ul. Turskiego w Ostrołęce. Na tym 

obszarze zlokalizowano następujące obiekty: 

• halę technologiczną sortowni, 

• budynek administracyjno-socjalny, 

• boksy magazynowe surowców wtórnych, 

• boksy magazynowe z punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych, 

• halę, 

• wagę, 

• stację transformatorową technologiczna kompostowni, 

• zbiornik odcieków, 

• garaż na sprzęt technologiczny, 

• zbiornik odcieków, 

• garaż na sprzęt technologiczny, 

• magazyn odpadów niebezpiecznych, 

• brodzik dezynfekcyjny, 

• biofiltr. 



W projekcie zastosowana została technologia segregacji odpadów komunalnych w oparciu  

o proces dwustopniowy składający się segregacji mechanicznej i segregacji ręcznej. Jest to 

technologia nowoczesna, wielokrotnie stosowana i sprawdzona w kraju. Zastosowany na 

stacji segregacji odpadów układ technologiczny jest autorskim rozwiązaniem projektantów  

i charakteryzuje się dużą elastycznością rozwiązań. Pozwala to na realizowanie różnych 

funkcji przy użyciu tego samego zestawu urządzeń. W wybudowanej stacji segregacji 

zastosowano najlepszą dostępną technikę dla segregacji odpadów. Instalacja spełnia 

wymagania polskich przepisów prawa ochrony środowiska oraz przepisów dyrektywy 

składowiskowej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 

wraz z aneksem. Wydajność stacji wynosi 35 300 Mg/a na jedną zmianę.  

Stacja segregacji przyjmować będzie 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). 

Inwestycja przyczyniła się do utworzenia 28 nowych stanowisk pracy w regionie dla kadry 

kierowniczej, brygadzistów, mechaników, kierowców oraz pracowników fizycznych 

(sortowaczy). Są to miejsca pracy zarówno dla kobiet i mężczyzn. Ponadto inwestycja 

wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy na skutek powstania firm zajmujących się 

transportem odpadów i dalszym przetwarzaniem surowców wtórnych. 

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 2007-06-11 do 2015-11-30 

 

Realizacja projektu przyczyniła się w bezpośredni sposób do realizacji celu głównego 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, jakim jest 

poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej województwa.  

 

___________________________________________________________________________ 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” 
 
 
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu 


