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Przyszłość – Ekoporty

Trwa budowa nowego, ósmego Ekoportu 
w Szczecinie,  przy ulicy Harcerzy. 
Ten jednak będzie nieco inny  od pozo-
stałych  – pojawi się w nim sporo nowości.

Prace prowadzone są zgodnie z har-
monogramem. W maju i czerwcu prze-
prowadzane były roboty rozbiórkowe 
i ziemne, wyburzono stare i zniszczone 
budynki. Na lipiec i sierpień zaplanowa-
ne są roboty murarskie oraz instalacyjne 
związane z kanalizacją deszczową.
Najnowszy Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów będzie miał ponad 4000 
metrów kwadratowych,  trzy budynki 
oraz dwie wiaty. 

Wszystkie budynki będą parterowe, 
niepodpiwniczone, dwa z nich  będą 
miały taką konstrukcje, która pozwoli na 
obsadzenie ich pnącymi roślinami, a na  
jednym zainstalowane będą  baterie 
słoneczne, które pozwolą na  zasilenia 
całego Ekoportu. 
Do obsługi punktu wykorzystywana bę-
dzie również, zbierana do podziemnych 
pojemników, woda deszczowa.
Szczecińskie Ekoporty cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców . W tym 
roku odwiedziło je już ponad 25 tysięcy 
osób, a w ciągu pierwszych 5 miesięcy 
dostarczono do Ekoportów 1528 ton 
odpadów (w analogicznym okresie roku 

ubiegłego było to 1381 ton, czyli ponad 
10% wzrost). 
Co trzecia tona dostarczonych odpadów 
to odpady zielone (530 ton), mimo, że 
są one przecież odbierane bezpośred-
nio z nieruchomości jednorodzinnych  
(w ciągu 5 miesięcy blisko 1.750 ton,  to 
prawie 30% więcej niż w roku ubiegłym) 
Do Ekoportów  mieszkańcy przywożą  
także  odpady budowlane (380 ton)
gabaryty (280 ton). Te trzy rodzaje od-
padów stanowią  ponad 77% odpadów 
zbieranych w Ekoportach. 

Więcej o przyszłości Ekoportów w spe-
cjalnym dodatku Eco Szczecin  

 Ecoszczecin

W tym roku worki na odpady segrego-
wane, dostarczane były mieszkańcom 
na cały rok, a nie tak – jak  wcześniej –  
„na wymianę” przy każdym odbiorze.
  
Właściciele nieruchomości, którzy 
zadeklarowali selektywną zbiórkę 
odpadów otrzymali 26 niebieskich 
worków o pojemności 120l przezna-
czonych do gromadzenia papieru,  64 
żółtych worków o pojemności 120l 
przeznaczonych do gromadzenia od-
padów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych,  wielomateriałowych 
oraz metalu i 26 zielonych worków 
o pojemności 60l przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów opakowanio-
wych ze szkła.

Nie wszystkim ta liczba worków wystarcza 
na cały rok. W przypadku gdy ich zabrak-
nie można kupić brakujące worki, pod 
warunkiem stosowania odpowiedniej ko-
lorystyki lub odebrać takie worki  w firmach 
odbierających odpady, obsługujących 
poszczególne sektory.

Na pojemnikach służących do gro-
madzenia odpadów zmieszanych  
umieszczona jest specjalna naklejka.
  
W przypadku zabudowy jednorodzinnej 
dotyczy ona wyłącznie pojemników do 
odpadów zmieszanych, w wielorodzinnej 
także segregowanych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska ta naklejka informuje do jakich 
odpadów jest przeznaczony pojemnik,  
znajduje się też m.in. informacja o przyna-
leżności do gminnego systemu gospodarki 
odpadami, zamieszczony jest również kon-
takt dla mieszkańców.  

Naklejka na pojemniku nie świadczy o tym, 
że mieszkańcy nie segregują odpadów, 
tylko informuje do jakich odpadów jest 
przeznaczony pojemnik.  

Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby 
nie zrywać tych  naklejek, które nie są w żad-
nym wypadku rodzajem  „donosu”, jedynie 
informacją dla firmy odbierajacej odpady. 

Nie zrywaj
naklejki!

Gdy zabraknie worków

Trwa budowa  8 Ekoportu w Szczecinie, przy zbiegu ulic Arkońskiej  
i Harcerzy.

W 2016 mieszkańcy Szczecina otrzymali worki na cały rok.  


