
ZBIÓRKA   ELEKTROŚMIECI! 
 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram na 2014 r. dla Gminy Skrwilno 

Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących z gospodarstw domowych 

Lp. Miejscowość Miejsce zbiórki Termin zbiórki Godziny 

1. 

Czarnia Mała Przy świetlicy wiejskiej 

2014-10-01 

Do godz. 10:00 

Czarnia Duża 
Toki 

Przy przystanku w Czarni Dużej 
Do godz. 10:00 

Zambrzyca Przy świetlicy wiejskiej w Zambrzycy Do godz. 10:00 

Mościska Przy przystanku w Mościskach Do godz. 10:00 

Rak Przy świetlicy wiejskiej w Raku Do godz. 10:00 

Szczawno Przy punkcie zbiórki selektywnej Do godz. 10:00 

Urszulewo Przy remizie OSP Urszulewo Do godz. 10:00 

Skudzawy 
Nowe Skudzawy  

Szkoła Podstawowa w Skudzawach 
Do godz. 10:00 

Ruda 
Baba 

Klepczarnia 
Otocznia 

Przy świetlicy wiejskiej w Rudzie 

Do godz. 10:00 

2. 

Kotowy Przy remizie OSP Kotowy 

2014-10-02 

Do godz. 10:00 

Przywitowo 
Wólka 

Przy remizie OSP  Przywitowo 
Do godz. 10:00 

Okalewo 
Zofiewo 

Przy pałacu w Okalewie 
Do godz. 10:00 

Szucie Wiata autobusowa na końcu asfaltu Do godz. 10:00 

Szustek 
Budziska 

Borki 
Niemcowizna 

Przy świetlicy wiejskiej w  Szustku 

Do godz. 10:00 

Elektrośmieci można bezpłatnie i w dowolnej ilości oddać w Skrwilnie. Adres punktu zbierania 
elektrośmieci to baza po SKR w Skrwilnie przy ul. Targowej 12. Elektrośmieci można również bezpłatnie 
oddać do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez 
względu na markę, np. mikser za mikser). 

 
Co można oddać? 

 Wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. lodówki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki, piekarniki, 
grzejniki, wentylator ), 

 Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny (m.in. notebooki, komputery PC, drukarki, kopiarki, skanery, faksy, 
telefony komórkowe), 

 Sprzęt audio-video (m.in. telewizory, głośniki, magnetofony, kamery, odtwarzacze dvd, instrumenty muzyczne), 

 Małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, żelazka, tostery, miksery, zegary, frytkownice), 

 Zabawki, urządzenia do rekreacji (m.in. kolejki elektryczne, tory wyścigowe, konsole gier video, kieszonkowe gierki, 
automaty, sportowy sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

 Narzędzia (m.in. wiertarki, piły, kosiarki, maszyny do szycia). 

 Oświetlenie (m.in. świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole). 


