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 Odpowiadając na wniosek Radnej Rady Miejskiej w Mosinie Pani Jolanty Szymczak w sprawie 

ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci, Burmistrz Gminy Mosina informuje, co następuje. 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest 

zadaniem własnym gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Odpady z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane są w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sowinieckiej 6G w Mosinie oraz odbierane 

w ramach planowanej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio 

z posesji zamieszkałych od połowy września 2021 r. Przedmiotowe odpady trafiają do nowoczesnej 

instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, z którą 

Gmina Mosina ma podpisana umowę w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Jarocin. 

Zgodnie z ww. umową Gmina Mosina przekazuje cały strumień odpadów w tym odpady zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z terenów nieruchomości zamieszkałych do tej 

właśnie instalacji, co przekłada się na niższa cenę zagospodarowania innych kodów odpadów oraz 

gwarantuje zagospodarowanie odpadów zgodnie z najlepszymi technologiami dostępnymi na rynku. 

 Wskazany przez Panią Radną Jolantę Szymczak program Elektryczne Śmieci niewątpliwie 

służy rozpowszechnieniu świadomości ekologicznej, jednak przyczyni się do konieczności zmiany 

umowy z Zakładem Gospodarki Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, co będzie 

miało przełożenie na wzrost cen zagospodarowania pozostałych kodów odpadów. Jak wynika 

bowiem z programu Elektryczne Śmieci, projekt realizowany jest we współpracy dwóch spółek MB 

Recycling i Maya Victory i zakłada zagospodarowanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego przez MB Recycling. 

 Dodatkowo wskazać należy, iż w chwili obecnej system gospodarowania odpadami zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie budzi zastrzeżeń. Dotychczas nie zaobserwowano 

większego problemu z nielegalnym wyrzuceniem odpadów z drobnego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Jednocześnie sami mieszkańcy nie zgłaszają konieczności zwiększenia odbioru 

przedmiotowych odpadów.  
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