KAZAR Polska

JAK ZORGANIZOWcAhC
zbiórkE drobny

elektroodpadów?

Miejski Punkt Elektroodpadów
to urządzenie

do zbiórki
drobnych
elektroodpadów

W urządzeniu
mieszczą się

Tu może znaleźć się
herb gminy

7 tub

2 plakaty

o pojemności
33 litry każda

Jakie TO odpAdy?

OMYSŁU
BRAK PK
NA PLA AT?

To na przykład:

żarówki, baterie,
telefony, ładowarki,
płyty cd, tonery,
kasety vhs, piloty.

mamy gotowe wzory

zapytaj także o indywidualne
projekty według wytycznych

Możliwość konfiguracji rodzaju
gromadzonych elektroodpadów.
Różne otwory, różne oznaczenia.

MPE jest w wielu
miejscach w Polsce

Władysławowo
Darłowo
Mielno
Kołobrzeg

Sopot
Żukowo
Pruszcz Gdański

Elbląg

Gdzie najlepiej ustawić MPE?
Najlepszymi miejscami są:

Police
Solec Kujawski

Ciechanów

Szamotuły

Wieliszew
Leszno

Czempiń
Dolsk

Oleśnica

TKA:
CIEKAWOS
kty
niektóre pun
W Krakowie ko pojemniki
MPE służą ja ykawki.
na igły i strz

Nieporęt
Piaseczno

Kleszczów

Legnica
Opole
Chorzów
Kraków

Tarnów

deptaki, przystanki
autobusowe, okolice
szkół, urzędów oraz
parkingi przy budynkach
handlowo-usługowych.
Zbiórka elektroodpadów w MPE
spotyka się z bardzo pozytywnym
odbiorem przez mieszkańców.
Nasi klienci często decydują się
na instalację kilku punktów
rozmieszczonych w różnych
częściach miasta.
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10 Punktów

Kraków

Opole

www.krakow.pl

Miejski Punkt Elektroodpadów
jest ustawiony w 15 różnych miejscach
na terenie miasta Opola.

www.radiokrakow.pl

Przeczytaj o MPE w Opolu na stronach:

Artykuły i filmy o Miejskim Punkcie
Elektroodpadów znajdziesz na stronach:

www.gazetakrakowska.pl
www.krakow.eska.pl

15 Punktów

wwww.opole.pl/miejskie-punkty-elektroodpadow/
www.smieciopolis.opole.pl/mpe/

W Krakowie Miejski Punkt Elektroodpadów
otrzymał nazwę EKO-PUDEŁKO.
Urządzenia zamontowano w 10 miejscach.
Mieszkańcy Krakowa czekają na kolejne.

Na swoim profilu na Facebooku MPO Kraków
informuje mieszkańców:

Dwa EKO-PUDEŁKA znajdują się obok naszej
siedziby przy ul. Nowohuckiej i w Centrum
Ekologicznym Barycz (ul. Krzemieniecka).
W tych punktach możecie do pudełek
wyrzucać także przeterminowane leki,
igły i ampułkostrzykawki.
źródło: Facebook #MPO Kraków

IGŁy i leki
w MPE?
TAK!

www.krakow.eska.pl
Wyglądają jak duże, kolorowe banery reklamowe,
a tak naprawdę to kosze na śmieci, które mają
kieszenie na konkretny rodzaj odpadów. Mowa
o eko-pudełkach wykorzystywanych w Krakowie(...)
źródło: krakow.eska.pl/newsy/ekopudelka-ulatwia-segregacje-odpadow-audio/747036

ruchliwe
Wybrane lokalizacje to
k największej
miejsca, dostępne dla ja autobusowe,
tle
liczby mieszkańców: pę we, deptaki.
lo
przystanki, pasaże hand

Police

5 Punktów

Wypracowanie dobrych nawyków
mieszkańców w zakresie segregacji
odpadów to duże wyzwanie.
Maciej Greinert
zastępca burmistrza Polic

Kołobrzeg

14 Punktów

W Kołobrzegu znajduje się aż 14 punktów!
Przedsięwzięcie częściowo sfinansował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Police

– Z naszych obserwacji wynika, że mimo
coraz większej świadomości mieszkańców
w zakresie segregacji odpadów w dalszym
ciągu duża ich część trafia z odpadami
zmieszanymi na składowisko. (...)

(...) Miejskie Punkty Elektroodpadów mają ułatwić
mieszkańcom gminy Police pozbywanie się
niebezpiecznych dla środowiska odpadów.
źródło: www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/5114-miejskie-punkty-elektrood
padow-maja-ulatwic-pozbywanie-sie-niebezpiecznych-odpadow.html

Mielno

www.dziennikpolicki.pl
Mieszkańcy Polic chwalą MPE na profilu
miasta na Facebooku #Police - moje miejsce

Super pomysł!

Świetna sprawa. Widziałem takie
urządzenie w Opolu i nad morzem.

Super! Bo gdzie wyrzucić kable i stare
ładowarki? Sklepy najczęściej zbierają
tylko baterie.

W Mielnie MPE zamontowano
na terenach rekreacyjnych,
przy bibliotece oraz przy
blokach mieszkalnych.
W sumie 7 urządzeń.
To wielkie ułatwienie dla
mieszkańców (i turystów)
w prawidłowym pozbyciu się
kłopotliwych odpadów.

7 Punktów

Sopot

7 Punktów

200 kg

odpadów
niebezpiecznych
w 1 miesiąc

Legnica

9 Punktów

www.sopot.pl
Po miesiącu użytkowania pojemników MPE
(miejskie punkty elektroodpadów) mieszkańcy
Sopotu uzbierali i posegregowali blisko 200 kg
odpadów niebezpiecznych. Świadczy to,
że Sopocianie z dużym zaangażowaniem i dużą
skutecznością dbają o środowisko naturalne,
m.in. segregując odpady. (...)

W ciągu roku funkcjonowania
z 4 urządzeń MPE zebrano
łącznie 951 kg odpadów,
z czego największą część
stanowiły baterie – prawie pół
tony oraz drobne urządzenia
elektryczne i elektroniczne,
których zebrano 219 kg. (...)

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców mamy w kurorcie jedne
z najwyższych w kraju wskaźników segregacji, zdecydowanie
przekraczające normy jakie nakłada na Polskę Unia Europejska.

951 kg

odpadów
niebezpiecznych
w 1 rok

źródło: www.sopot.pl/aktualnosc/6676/200-kilo-elektrosmieci

Co mieszkańcy
Sopotu piszą
o MPE na
Facebooku?
Super pomysł! Pojemniki na baterie
są łatwo dostępne, ale nie wiadomo
co zrobić ze starymi telefonami,
ładowarkami. To był problem.

Widziałam je już Kołobrzegu,
we wszystkich dzielnicach.
Ludzie sobie chwalą.

Największą
część odpadów
stanowią baterie
(...) Mieszkańcy wrzucili do kontenerów także
prawie 106 kg płyt CD, 105 kg żarówek i ponad
30 kg tonerów z drukarek. Z każdym miesiącem
obserwujemy coraz większe zainteresowanie tymi
punktami. Legniczanie w pełni je zaakceptowali. (...)
źródło: portal.legnica.eu/gospodarowanie-odpadami-7-874/miejskie-punkty-elektroodpadow-mpe/

Piaseczno

Związek Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT”

5 Punktów

www.selekt.czempin.pl

Co o MPE myślą
mieszkańcy
Piaseczna?

Punkty zbiórki elektroodpadów ustawiono w 16 gminach
należących do związku gmin „SELEKT”.

Szamotuły

16 Punktów

Czempiń
Dolsk

Na pewno będziemy korzystać.
Pierwszy taki punkt powstał
w listopadzie 2016 r. w Czempiniu
przed siedzibą inicjatora pomysłu,
Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów
“Selekt” w Czempiniu.

Super pomysł!

(...) Jak każda nowinka, (..) wzbudza
zainteresowanie – komentuje Dorota LewPilarska, przewodnicząca Zarządu ZM CZO
“Selekt” w Czempiniu.
źródło: portalkomunalny.pl/urzadzenie-do-zbiorki-elekroodpadow-359175/
Katarzyna Błachowicz 14.06.2017

Darłowo
Jak na MPE zareagowali
mieszkańcy Darłowa?
Jesteśmy pod wrażeniem!
Strzał w 10-tkę! Takie
pojemniki powinny stać
przy sklepach.

Cieszą mnie te pojemniki. Można
dzieciom wytłumaczyć co i jak.

Fajna sprawa!
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Października

Międzynarodowy
Dzień Bez Elektrośmieci

Służymy wiedzą i doświadczeniem.
Doradzamy, szkolimy, montujemy.
Zapytaj o szczegóły:
telefon +48 (22) 417 05 77

www.kazarpolska.pl

