
Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu 
zbierania! 

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się  

z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki, baterii czy innego urządzenia 

elektrycznego, przenikają do gleby.  

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może 

spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi  

w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddawanie elektrośmieci do specjalnych punktów 

zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku i recyklingu a szkodliwe 

substancje zostaną unieszkodliwione. 

Lista substancji niebezpiecznych zawartych w elektośmieciach: 

 Rtęć - zawarta jest w niektórych świetlówkach, może spowodować zaburzenia 

wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania. 

 Związki bromu – stosowane są w komputerach mogą powodować schorzenia układu 

rozrodczego oraz problemy neurologiczne. 

 Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, 

powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza 

metabolizm wapnia oraz zaburza funkcje rozrodcze. 

 PCB - pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące może 

powodować uszkodzenia wątroby, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne  

i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt. 

 R-12 – czyli freon zwarty w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. 

Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. 

 Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu 

na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, 

raka płuc i nowotworu opłucnej. 

Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia  

29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i porządku w Gminach z dnia  

13 września 1996 r. konsument: 

- Nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy 

ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. 

wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara 

grzywny od 20 do 5000 zł.(art. 74 ustawy ZSEE); 

- Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki 

sprzęt. (art. 35 ustawy ZSEE). 

Wychodząc naprzeciw w/w ustawie Spółdzielnia w najbliższym czasie 

zorganizuje bezpłatny odbiór elektrośmieci na Naszym Osiedlu. O terminie 

i sposobie odbioru poinformujemy na stronie internetowej oraz na klatkach 

schodowych. 
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Punkty odbioru odpadów problemowych czynne cały  rok. 

 

GMINA KOŁBASKOWO 

W Smolęcinie na terenie byłego składowiska odpadów  został otwarty Punkt  

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czyli miejsce, w którym 

mieszkańcy Gminy Kołbaskowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie odpady komunalne. 

 

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne w dniach: 

wtorek  –  w godz. 6.00 - 14.00, 

środa   –  w godz. 10.00 - 19.00, 

czwartek  – w godz. 6.00 - 15.00, 

piątek   –  w godz. 10.00 - 18.00, 

sobota   –  w godz. 10.00 - 16.00. 

 

2. Do PSZOK mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady 

komunalne, w szczególności zaś: 

1) Opakowania ze szkła 

2) Opakowania z papieru i tektury 

3) Odpady wielkogabarytowe 

4) Odpady biodegradowalne (trawa, liście) 

5) Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od 

jednego gospodarstwa domowego) 

6) Tekstylia 

7) Zużyte opony 

8) Metale 

9) Tworzywa sztuczne 

10) Rozpuszczalniki 

11) Kwasy 

12) Alkalia 

13) Odczynniki fotograficzne 

14) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 

15) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

16) Urządzenia zawierające freony 

17) Oleje i tłuszcze 

18) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

19) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20) Przeterminowane leki 

21) Baterie i akumulatory 

22) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

23) Drewno zawierające substancje niebezpieczne.    

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego w miejscowości Smolęcin 

 – teren byłego składowiska odpadów. 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne  

oraz inne odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, 

z przeznaczeniem do utylizacji lub odzysku. 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z 

wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca Gminy Kołbaskowo odpady, PSZOK przyjmuje 

nieodpłatnie w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych. 

4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

pracownika punktu. 

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Kołbaskowo po okazaniu dowodu 

osobistego. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz opakowane i opisane. 

3. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) Opakowania ze szkła 

2) Opakowania z papieru i tektury 

3) Odpady wielkogabarytowe 

4) Odpady biodegradowalne (trawa, liście) 

5) Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od 

jednego gospodarstwa domowego) 

6) Tekstylia 

7) Zużyte opony 

8) Metale 

9) Tworzywa sztuczne 

10) Rozpuszczalniki 

11) Kwasy 

12) Alkalia 

13) Odczynniki fotograficzne 
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14) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy,  insektycydy) 

15) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

16) Urządzenia zawierające freony 

17) Oleje i tłuszcze 

18) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

19) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20) Przeterminowane leki 

21) Baterie i akumulatory 

22) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

23) Drewno zawierające substancje niebezpieczne.    

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, 

szczelne. 

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych 

odpadów w przypadku: 

stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów, 

stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub 

pracownicy Spółki  SITA JANTRA pod nr tel. (091) 4831-152 lub 4835-589 wew. 103 lub 

104. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w godz. 8.00-15.00. 

 

Dodatkowo podajemy, gdzie w Szczecinie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt odpadów 

problemowych: 

Lokalizacja EKOPORTÓW prowadzonych przez miasto Szczecin 

ul. Dworska (Plac Słowińców). Gumieńce. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 

Wskazówki dojazdu: Plac pomiędzy ulicami Wierzbową i Dworską. 

Tel: 723 578 441 

ul. Gdańska. Międzyodrze. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 
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Wskazówki dojazdu: Kierując się w stronę Prawobrzeża zjedź za Mostem Długim na Wyspę 

Pucką przed stacją benzynową. Zjazd na Wyspę Pucką pod Trasą Zamkową. Punkt mieści się 

20 metrów za skrętem. 

Tel: 723 578 401 

ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej). Prawobrzeże/Dąbie . 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 

Wskazówki dojazdu: 100 metrów za sklepem LIDL. 

Tel: 723 578 430 

ul. Firlika 31. Drzetowo-Grabowo. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 

Wskazówki dojazdu: Znajduje się niedaleko wjazdu do starej Stoczni Szczecińskiej. 

Znajduje się vis a vis sklepu NETTO. Uważaj na ruch jednokierunkowy! 

Tel: 723 578 402 

ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości). Płonia.   

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 

Wskazówki dojazdu: Punkt znajduje się przy skrzyżowaniu ul Kołbackiej z Przyszłości. 

Tel: 723 578 443 

ul. Górna 3b. Bukowo.  

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W soboty od 09.00-13.00 

Tel: 723 578 400 

ul. Leszczynowa. Zdroje. (zjazd z ul. Eskadrowej na ul. Batalionów Chłopskich) 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-19.00. W soboty od 09.00-15.00 

 

 

Istnieje możliwość odpłatnego oddania odpadów problemowych do unieszkodliwienia na 

terenie Spółki Remondis Szczecin, przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna" 35, 71-005 

Szczecin 

Uwaga: firma może pobierać opłaty za świadczoną opłatę wg własnego cennika. 

Kontakt: http://www.remondis.pl/rmpl/oddzialy/ 

http://www.remondis.pl/rmpl/oddzialy/
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Odpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki) 

możemy oddawać również nieodpłatnie w punktach firmy Grupa TOM 

(www.grupatom.pl): 

a) ul. Pomorska 112 / Prawobrzeże / Dąbie 

Od pn. do pt. otwarty w godz. 8:00 – 16:00 

W sob. 8:00 – 13:00 

Wskazówki dojazdu: punkt zbiórki zlokalizowany jest na terenie TOM Sp. z o.o. - zjazd  

z ul. Pomorskiej na wysokości salonu Bemo Motors w ul. Potok, po minięciu po prawej 

stronie restauracji FETA, skręt w lewo w kierunku bramy wjazdowej na plac firmy TOM. 

INFOLINIA (czynna: pn. - pt. 8:00-16:00) 801 005 505 lub tel. 91 469 21 70 

b) ul. Ludowa 15 / Lewobrzeże / okolice pętli tramwajowej 

Od pn. do pt. otwarty w godz. 8:00 – 16:00 

W sob. 8:00 – 13:00 

Wskazówki dojazdu: punkt zbiórki zlokalizowany jest na terenie oddziału BOMIS, TOM 

Sp. z o.o. w okolicach pętli tramwajowej przy ul. Ludowej. 

INFOLINIA (czynna: pn. - pt. 8:00-16:00) 801 005 505 lub tel. 91 453 90 03 

 

 

 

Odpady możemy oddawać również w punkcie selektywnej zbiórki odpadów firmy          

Sita Jantra 

ul. Księżnej Anny 11 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 17, a w soboty od 8 do 13. 

Bezpłatnie oddasz: 

różne surowce wtórne (papier, szkło, metale, plastiki) opakowania typu tetrapak, odpady  

z różnego rodzaju plastiku oraz akumulatory, zużyte świetlówki, baterie, zużyty sprzęt 

elektroniczny, drewno, a nawet kuchenne odpadki.  

W punkcie tym nie są przyjmowane odpady gabarytowe (kanapy, tapczany). 

 

http://www.grupatom.pl/

