
NIE MA CYWILIZACJI BEZ SEGREGACJI !    Program  pilotażowy  „U ŹRÓDŁA,  segregacja  odpadów 
komunalnych  w miejscu ich powstawania, w gospodarstwie domowym i przy posesji.” 

Rady na odpady - ZAPAMIĘTAJ!  
1.  OPRÓŻNIJ  
wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań

2. WYCZYŚĆ
umyj opakowania przed wyrzuceniem (Uwaga: we wspólnotach obsługiwanych przez Remondis 

nie zbiera się plastikowych opakowań po żywności, np. po jogurtach, serkach itp.)

3. ODDZIEL drobne elementy
usuń plastikowe okienka z kopert, zszywki, metalowe lub plastikowe  krążki z szyjek 
butelek, gumki recepturki z pęczków naci (do pojemnika na bio i do kompostu)

4. ODKRĘĆ NAKRĘTKI
zwłaszcza z butelek plastikowych, aby je opróżnić i zgnieść 

5. ZGNIEĆ
butelki PET przed wyrzuceniem; również kartony i pudełka, puszki

6. NIE TŁUCZ
butelek i słoików

7. ZOSTAW OBOK ŚMIETNIKA
puszki aluminiowe, złom, drewno,
niepotrzebne, schludne ubrania, dobre buty itp.

8. ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) 
to na przykład farby, lakiery, zużyte oleje, opony, żarówki, świetlówki, czy  tzw. 
elektrośmieci - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - sprzęt RTV i AGD.

Zawierają toksyczne substancje, dlatego trzeba je wywozić do specjalnych 
punktów (patrz mapka i spis po drugiej stronie), a elektrośmieci można też 
zostawić w sklepie podczas zakupu podobnego nowego produktu.

ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) to również baterie 
i akumulatorki - wyrzucaj je do specjalnych pojemników (są np. w sklepach) albo zanoś 
do punktu odpadów problemowych. NIEBEZPIECZNE są także przeterminowane, stare 
lekarstwa, czy nawet opakowania po nich - można je zostawić w aptece.



NIE MA CYWILIZACJI BEZ SEGREGACJI !    Program  pilotażowy  „U ŹRÓDŁA,  segregacja  odpadów 
komunalnych  w miejscu ich powstawania, w gospodarstwie domowym i przy posesji.” 

Lokalizacja punktów zbiórki odpadów problemowych w  Szczecinie 

      ul. Duńska 14   Warszewo/Arkońskie/Niebuszewo.
Od wtorku do piątku Eko-Punkt otwarty w godzinach 8.00-16.00.
Wskazówki dojazdu: Skrzyżowanie ulic Duńska, Krasińskiego i Belgijska. 
Znajduje się vis a vis sklepu NETTO.
    

ul. Dworska (Plac Słowińców)    Gumieńce.
Od wtorku do piątku Eko-Punkt otwarty od 7.00-15.00.
Wskazówki dojazdu: Plac pomiędzy ulicami Wierzbową i Dworską.
    

ul. Gdańska    Międzyodrze
Od wtorku do piątku Eko-Punkt otwarty 8.00-16.00.
Wskazówki dojazdu: Kierując się w stronę Prawobrzeża zjedź za Mostem Długim na Wyspę Pucką 
przed stacją benzynową. Zjazd na Wyspę Pucką pod Trasą Zamkową. 
    

ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej)     Prawobrzeże/Dąbie
Od wtorku do piątku Eko-Punkt otwarty od 9.00-17.00.
Wskazówki dojazdu: 100 metrów za sklepem LIDL.
    

ul.Firlika 31 (Drzetowo-Grabowo)
Od wtorku do piątku Eko-Punkt otwarty od 8.00-16.00.
Wskazówki dojazdu: Znajduje się przy wjeździe do Stoczni Szczecińskiej. 
Znajduje się vis a vis sklepu NETTO. Uważaj na ruch jednokierunkowy!

 
W PONIEDZIAŁKI wszystkie punkty pracują od godziny 10.00 do 18.00!     
 

•  Istnieje też możliwość odpłatnego oddania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia na 

terenie Spółki Remondis Szczecin, przy ul. Żołnierskiej 56.


