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Wiosenne porządki
Zanim wiosna rozgości się na dobre, czas na wiosenne porządki
– grabienie trawników, przycinanie krzewów, drzewek, pierwsze sadzenie i nawożenie.

Zielone reaktywacja

Wiosenne elektrośmieci

Nowy Ekoport

Od 1 kwietnia wznowiony zostanie cotygodniowy odbiór odpadów zielonych. Warunkiem odbioru odpadów jest posiadanie pojemnika w kolorze brązowym.

Ta pora roku wiąże się także często z dużymi porządkami, a nawet remontami w domu. Jak pozbyć
się zawadzającego w domu, starego, popsutego
Więcej str. 3
sprzętu dużych rozmiarów.

Powstaje u zbiegu ulic Arkońska i Harcerzy. Będzie
to już ósmy EKOPORT w Szczecinie. Inwestycja
ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach.

Więcej str. 2

Więcej str. 4
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Wiosenne porząd k
Zanim wiosna rozgości się na dobre,
czas na wiosenne porządki
– grabienie trawników, przycinanie krzewów,
drzewek, pierwsze sadzenie i nawożenie.
W marcu jeszcze mogliśmy skorzystać z zimowego wywozu odpadów zielonych, raz w miesiącu od grudnia oraz
– jak przez cały rok – mogliśmy też wywozić te odpady
do Ekoportów.
A już od 1 kwietnia ……
Zielone – reaktywacja
Od tego dnia wznowiona będzie usługa odbioru odpadów zielonych od mieszkańców Szczecina.
Uwaga!
Wszyscy, którzy w ubiegłym roku zgłosili chęć korzystania z tej usługi nie muszą robić tego ponownie!
Ponadto korzystanie z niej nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów, pozostaje
ona na tym samym poziomie.
Właściciele nieruchomości, którzy chcieliby dołączyć
do grona mieszkańców korzystających z usługi wywozu odpadów zielonych muszą zgłosić ten fakt do
Urzędu Miasta.
Istnieją cztery podstawowe ścieżki zgłoszenia:
 za pośrednictwem strony www.ecoszczecin.pl
– poprzez wypełnienie formularza znajdującego się
na tej stronie
 telefonicznie pod numerem 91 435 11 99
 za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70456 Szczecin z dopiskiem: WGKiOś, oświadczenie
zawierające dane nieruchomości, jej właściciela oraz
potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona
w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych
 osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta
Warunkiem odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej jest posiadanie specjalnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia tego typu odpadów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin muszą
to być zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l (PN-EN 840). Wyposażenie
leży w gestii właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów
zakupu pojemnika.
Gdzie można kupić pojemnik?
 w sklepach ogrodniczych,

Do grupy odpadów zielonych odbieranych
z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę,
drobne gałęzie, liście oraz spady.
 od podmiotów związanych z gospodarką odpadami
tj. MPO Sp. z o.o., Sita Jantra Sp. z o.o., Remondis
Szczecin Sp. z o.o. Jumar i Karchem.
 w Internecie z wykorzystaniem popularnych serwisów
aukcyjnych.
Odbiór zielonego
Od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zielonych odbywa się raz
w tygodniu, od kwietnia do listopada.
Harmonogramy odbiorów odpadów zielonych w poszczególnych sektorach będą zamieszczane na
stronie www.ecoszczecin.pl, w zakładce harmonogramy.

Pojemniki – podobnie jak te na odpady zmieszane –
w dniu odbioru muszą być udostępnione firmie wywozowej. Zatem jeśli pojemnik na zielone odpady mamy
ustawiony w ogrodzie, w miejscu niedostępnym dla
osób z zewnątrz, pamiętajmy, aby w dniu odbioru
wystawić go w odpowiednie, dostępne dla firmy wywozowej miejsce.
Zabudowa wielorodzinna.
W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości
będą mieli prawo zamówić kontener do gromadzenia
odpadów zielonych powstałych na nieruchomości.
Firma wywozowa po zgłoszeniu właściciela nieruchomości wstawi kontener na 24 godziny.

Od 1.04. wracamy z odbiorem
zielonych odpadów
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d ki czas zacząć!
Nie ma obowiązku.
Chęć przystąpienia do korzystania z usługi odbioru
odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolna.
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie
będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się
w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu
mogą tego typu odpady zagospodarowywać we
własnym zakresie: w przydomowych kompostownikach lub dowozić do Ekoportów rozlokowanych na terenie miasta.
Jakie zielone?
Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji
zamieszkałych zaliczamy trawę, drobne gałęzie,
liście oraz spady.
Do pojemnika lub kontenera odpady zielone wrzucamy
bez dodatkowego opakowania. Selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania,
nie mogą być zatem gromadzone w pojemnikach ani
w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki!
Wiosenne gabaryty
Podczas wiosennych porządków zawsze znajdzie
się połamana ławka czy stary grill, których nie mamy
gdzie wyrzucić. Wówczas trzeba pamiętać, że jest
również taka usługa jak wywóz odpadów gabarytowych.
Takie odpady odbierane są: 4 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i 24 razy w roku w zabudowie
wielorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej należy wystawić 1 dzień przed terminem odbioru,
w wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów
stałych dla danej nieruchomości.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie
jednorodzinnej właściciel nieruchomości powinien
zgłaszać bezpośrednio do firmy, która wywozi odpady
w danym sektorze miasta.
Natomiast w zabudowie wielorodzinnej funkcjonuje
harmonogram odbioru, który dostępny jest na stronie:
www.ecoszczecin.pl w zakładce harmonogramy.
Co możemy wyrzucić w ramach tej usługi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,
zabawki dużych rozmiarów, itp. ale nie zaliczamy do
odpadów gabarytowych wszelkiego rodzaju części
samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych,
rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Rozpoczęła się najpiękniejsza pora roku

Wiosenne elektrośmieci
Ta pora roku wiąże się także często
z dużymi porządkami,
a nawet remontami w domach.
Pamiętajmy zatem, że stara pralka i lodówka nie
musi nam zawadzać w piwnicy czy (o zgrozo!) nie
wywozimy jej do lasu.
Przypominamy również, że beztroskie zostawienie jej
w pierwszym lepszym miejscu może być szkodliwe
nie tylko dla środowiska, ale i dolegliwe dla portfela,
bo grozi grzywną nawet do 5 000 zł!
Jak więc pozbyć się zawadzającego w domu,
starego, popsutego sprzętu dużych rozmiarów?

Odpowiedź na to pytanie znają doskonale mieszkańcy Szczecina, którzy w ubiegłym roku ponad
1000 razy skorzystali z usługi bezpłatnego odbioru
elektrośmieci z domu.
Dzwoniąc pod numer: 2222 333 00 lub wypełniając internetowy formularz, który dostępny jest na
stronie www.elektroeko.pl. zużyty sprzęt zostanie
odebrany.
Co istotne, zarówno miasto jak i jego mieszkańcy
nie ponoszą kosztów związanych z prowadzonymi
zbiórkami. Te bierze na siebie ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektro-

nicznego SA, działająca na zasadach not-for-profit,
która jest odpowiedzialna za odbiór urządzeń od
mieszkańców.
W zamian za elektrośmieci oddawane do punktów
zbierania prowadzonych przez ElektroEko, szkołom
przydzielane są kupony. Te z kolei, przeliczane na
punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać
na opłacane ze specjalnego Funduszu Oświatowego materiały i pomoce edukacyjne m.in. tablice
multimedialne, rzutniki czy też ławki, krzesła lub
szafy – według potrzeb szkół.
Pamiętajmy także, że tego typu elektroodpady przez
cały rok przyjmują Ekoporty.
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Nowy Ekoport
Powstaje u zbiegu ulic Arkońska i Harcerzy.
Będzie to już ósmy Ekoport w Szczecinie.
Na zaniedbanym i opuszczonym terenie
powstaną magazyny, do których bezpłatnie
będzie można oddać odpady.
Ekoport to kompleks trzech budynków i dwóch wiat
do obsługi selektywnej zbiórki odpadów. Budynki
ukryte będą pod szkieletem z blach stalowych będących podstawą dla roślin pnących. Inwestycja ma się
rozpocząć w najbliższych tygodniach, a zakończyć
w połowie przyszłego roku.
W Szczecinie funkcjonuje siedem Ekoportów i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
W 2015 roku Ekoporty odwiedziło ponad 83 tysiące
osób. Najwięcej, bo ponad 20 tysięcy Ekoport przy
ulicy Dworskiej, ponad 14 tysięcy mieszkańców było
przy ulicy Leszczynowej, 12 tysięcy przy ulicy Firlika.
Dla porównania – w 2014 roku wszystkie 7 punktów
zbiórki odwiedziło 51 tysięcy mieszkańców.
Obecne lokalizacje i godziny otwarcia
• ul. Dworska (plac Słowińców),
Gumieńce – 9.00-19.00
• ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00-17.00
• ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej),
Prawobrzeże/Dąbie – 9.00-17.00
• ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo – 9.00-19.00
• ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości),
Płonia – 9.00-17.00
• ul. Górna 3b, Bukowo – 9.00-17.00
• ul. Leszczynowa, Zdroje – 9.00-19.00
W sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte od 9.00
do 15.00.
Najważniejsze zalety Ekoportu:
– prawidłowe zagospodarowanie odpadów
– nadzór nad przyjętymi odpadami
– bezpłatne i kompleksowe pozbywanie się odpadów
problemowych
– zmniejszanie ilości dzikich wysypisk
– kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska
– edukacja ekologiczna w salach dydaktycznych
Co można oddać do Ekoportu?
Najkrócej rzecz ujmując: wszystkie odpady komunalne, których nie można umieszczać w pojemnikach na
odpady zmieszane, czyli:

Nowy, ósmy, Ekoport powstanie
u zbiegu ulic Arkońska i Harcerzy.
– zużyte opony – akumulatory – baterie – świetlówki –
lampy wyładowcze kompaktowe (energooszczędne)
przeterminowane lekarstwa, przepracowane oleje
techniczne silnikowe
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
– tonery – farby – tusze – kleje – lepiszcze – żywice
– odpady rozbiórkowo-remontowe
– odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny etc.)
– środki ochrony roślin i opakowania po środkach
ochrony roslin
– odpady biodegradowalne
– drewniane – odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
– czerstwe pieczywo
surowce wtórne:
– makulatura – opakowania szklane-opakowania
plastikowe po napojach i i chemii gospodarstwa
domowego
A co oddawaliśmy najczęściej w 2015 roku
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 276 tys.
kg (w 2014 – 228 tys. kg)
– leki z aptek (Mini Ekoportów) oraz Ekoportów – 9800
kg (w 2014 – 8500 kg)
– opony – 93 tys. kg (w 2014 – 83 tys. kg)
– chemia budowlana – 80 tys. kg (75,4 tys. kg)
– makulatura – 83,3 tys. kg (w 2014 – 56,240 kg)

– odpady biodegradowalne zielone – 1,375 mln. kg
(w 2014 – 1,04 mln kg.)
– odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny itp
724,2 tys. kg (w 2014 – 277 tys.)
– odzież i tekstylia – 48,8 tys. kg (w 2014 – 22 600 kg)
– opakowania szklane – 27,8 tys. kg (w 2014 – 12,1
tys. kg)
Łącznie w roku 2015 zebranych zostało – 4,1mln kg
odpadów (w 2014 r. 2,2 mln kg)
Dla potrzebujących
Jeden z Ekoportów, w Zdrojach, przy ulicy Leszczynowej, przyjmuje rzeczy, które już nam się nie przydadzą,
a mogą posłużyć innym, potrzebującym osobom. To,
co przywieziemy do tego Ekoportu przekazywane
jest do schroniska dla bezdomnych oraz do domu
samotnej matki. Przedstawiciele placówek przyjeżdżają i sami wybierają to, co może przydać się w ich
codziennym życiu. W pierwszym roku prowadzenia
akcji – w 2015 do potrzebujących trafiło ponad 1700
kilogramów takich rzeczy. Były to przede wszystkim
ubrania, tekstylia, książki czy zabawki.
Niezwykle istotne jest to, by przekazywane przedmioty
były w stanie nadającym się do użytku. Można je
przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-19.00 oraz w soboty do godziny 15.00.

