
Miejski Punkt 
Elektroodpadów

Z raportu „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023” 
wynika, że  każdy z nas wytwarza ok. 15,6 kg elektrośmieci, 
z czego tylko 7 kg jest zbieranych i przetwarzanych. 
Dlatego selektywna zbiórka tego typu odpadów jest tak potrzebna, 
a w niej pomagają właśnie Miejskie Punkty Elektroodpadów.

Miejski Punkt Elektroodpadów 
to innowacyjne urządzenie, które 
łączy w sobie dwie funkcje – 
pojemnika na odpady i gabloty 
z powierzchnią reklamową. 

MPE z powodzeniem może pełnić funkcję 
nośnika reklamowego. Zarówno przód 
jak i tył  przystosowany jest 
do umieszczania np. plakatów. 
MPE  może zatem odgrywać istotną rolę 
w kształtowaniu proekologicznej 
świadomości mieszkańców. Może także 
pełnić rolę jako nośnik płatnej reklamy. 

Najważniejszą funkcją jest zbiórka 
elektroodpadów, i to od razu z podziałem 
na siedem rodzajów. 
Na urządzenie składa się bowiem siedem 
tub o pojemności 33 litry każda, do których 
wrzuca się poszczególne rodzaje 
e-odpadów: żarówki, baterie, telefony, 
ładowarki, płyty CD, zużyte tonery itp.



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

Miejski Punkt Elektroodpadów  wykonany jest z wysokiej 
jakości stali, a niektóre jego elementy – ze stali nierdzewnej. 

laminowane szkło 4+4mm 
wysoka odporność 

i bezpieczeństwo

miejsce na logo 
lub herb miasta

wymienne plakaty
z obu stron

Wymiary: wys./szer./głęb./Waga

210 x 110 x 30 (cm), 180kg
Pojemność

231 litry ( 7 tub x 33 l)
Kolor 

Antracyt RAL 7016

przód z wlotami tył

110 cm

21
0 

cm

podwójny zamek
z zabezpieczeniem

7 tub 
o pojemności 33 każda



Z A S T O S O W A N I E

Miejsca dobrze widoczne , ogólnodostępne,  oświetlone,  
ciągi komunikacyjne (dworce , przystanki, pętle 
autobusowe – tramwajowe, parkingi, szkoły, urzędy, 
itp.) – dostępność 24 h

Selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (elektroodpadów, elektrośmieci) to wymóg 
właściwego gospodarowania odpadami. Tego typu odpady 
należy przekazać m.in. do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) – które najczęściej znajdują 
się na obrzeżach miasta.

5 tys. zł – taką karę grzywny można dostać za wyrzucanie 
elektrośmieci do pojemników na odpady zmieszane. 

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych 
ustaw  z 19 lipca 2019r  ( Dz.U.2019 poz. 1579)

w pobliżu centrów handlowych przystanki

parkingi deptaki



Miejski Punkt Elektroodpadów z powodzeniem wpisuje się w działania 
z obszaru CSR i spełnia oczekiwania ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 

Odpowiedzialny biznes – CSR

Miejski Punkt Elektroodpadów to wsparcie gminnych systemów 
selektywnego zbierania odpadów. Mieszkańcy podkreślają 
wygodę rozwiązania – idąc do pracy, na spacer czy do sklepu, 
mogą zabrać ze sobą drobne elektroodpady i pozbyć się ich 
zgodnie z prawem, bez konieczności specjalnego wyjazdu 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

MPE  odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 
proekologicznej świadomości mieszkańców.

O tym, że Miejskie Punkty Elektroodpadów 
to rozwiązanie, które jest efektywne, 
świadczy fakt, że miasta w oparciu o te 
pojemniki przez kolejne lata rozwijają 
system zbiórki elektrośmieci.
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