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Zużyte świetlówki wrzuć do specjalnego pojemnika! 

Program selektywnej zbiórki świetlówek „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z 
tym znakiem!” jest wdrażany w największych polskich miastach.  Za logistykę i finansowanie 
programu odpowiada ElektroEko - udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony 
spółdzielni lub zarządców nieruchomości. 

W ramach programu „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!" zarządcy 

nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą zgłaszać do ElektroEko zapotrzebowanie na pojemniki 

na zużyte świetlówki, które ustawiane będą na osiedlach (podobnie jak pojemniki na makulaturę czy szkło). 

Ich zawartość będzie zbierana przez specjalistyczne firmy, a następnie oddawana do recyklerów.  

Warunkiem przystąpienia do projektu „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym 
znakiem” jest wskazanie lokalizacji gdzie mogą zostać zamontowane pojemniki oraz umożliwienie 
ich opróżniania. Jeden pojemnik powinien przypadać co najmniej na 50 mieszkań. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.zuzyteswietlowki.pl lub pod numerem infolinii 
801 011 180.  

 
 

Rodzaje proponowanych pojemników: 

Wiszący - montowany do ściany w altankach śmietnikowych lub innych pomieszczeniach gdzie znajdują się 

pojemniki na śmieci. (wymiary 62 cm szerokości, 46 wysokości i 42 cm głębokości; pojemność 45 litrów). 

Odporny na warunki atmosferyczne. 

•  

Stojący - do zastosowania w nadzorowanym miejscu wewnątrz budynku - np. recepcja budynku lub w 

budynku administracji osiedla (wysokość 80cm, średnica 40 cm; wewnątrz znajduje się podwójne dno na 

sprężynie; pojemnik nie nadaje się do zastosowania w altankach śmietnikowych).  



 

•  

 
 
Rola ElektroEko w programie 

W ramach proponowanego systemu zbierania zużytych świetlówek ElektroEko zobowiązuje się do 

finansowania obsługi systemu: dostarczenia oraz montażu pojemników, systematycznego odbioru zebranych 

zużytych świetlówek i przekazania ich do zakładów przetwarzania. Prowadzone są również działania 

edukacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym 

również zużytymi świetlówkami. W tym celu wykorzystywane są m.in. specjalnie przygotowane plakaty i 

ulotki zawierające informacje o szkodliwości substancji zawartych w zużytych świetlówkach, oraz adresy 

punktów zbierania.  

 


