
EKOFABRYKA  

manufaktura drugiego obiegu  

w Wejherowie 



EKOFABRYKA to: 

• nowoczesny PSZOK 

• stacja przeładunkowa 

• recykling gruzu 

• nowoczesne centrum edukacyjne 

• podziemne pojemniki tzw. gniazda 



Skąd pomysł na EKOFABRYKĘ? 

powiększenie możliwości przyjmowania opadów 
segregowanych 

stworzenie możliwości recyklingu 
odpadów 

prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych  



EKOFABRYKA powstała na terenie 
dawnych zakładów drzewnych  
w Wejherowie, w dzielnicy przemysłowej  
w rejonie ul. Fabrycznej i Ekologicznej. 
  
EKOFABRYKA jest dopełnieniem istniejącego 
gminnego systemu gospodarki odpadami. 
 
 
 
 
 



Kamienie milowe inwestycji 

2016 2018 2019 2020 2021 2022 

30.12.20216 

złożenie wniosku 

06.11.2018 

podpisanie Umowy 

o dofinansowanie 

21.11.2019 ogłoszenie 

przetargu na budowę 

gniazd 

20.11.2019 

ogłoszenie 

przetargu  

na budowę 

EKOFABRYKI 

02.01.2020 wybór 

Wykonawcy - 

gniazd 

13.01.2020 

podpisanie aneksu 

zwiększającego 

dofinansowanie 

25.06.2020 

rozpoczęcie 

budowy gniazd 

26.06.2020 wybór 

Wykonawcy-EKOFABRYKA 

3 i 7.07.2020 podpisanie 

Umów/przekazanie 

placu budowy 

02.11.2020 

zakończenie 

budowy gniazd 

18.11.2021 

uzyskanie 

pozwolenia na 

użytkowanie 

28.12.2021 

uroczyste otwarcie 

EKOFABRYKI 

planowane 

uruchomienie 

punktu PSZOK 



Finansowanie projektu 



Pojemniki podziemne - gniazda 

• 8 gniazd w śródmiejskiej  

części Wejherowa 

• z gniazd korzysta 35 nieruchomości 

- ok. 240 gospodarstw  

• 5 frakcji: papier, szkło, metale  

i tworzywa sztuczne, BIO, zmieszane 



Stacja przeładunkowa 



Recykling gruzu 



Jak działa nasz PSZOK? 

otwarty 6 dni w 
tygodniu 

profesjonalna obsługa 
klienta 

przyjazne godziny 
otwarcia 

szeroki zakres kategorii  
przyjmowanych 

odpadów 

edukacja 
ekologiczna 

akcje ekologiczne 



Poprzedni PSZOK 



Obecny PSZOK 



Obecny PSZOK 



Obecny PSZOK 



Drugie życie EKOFABRYKI 



Co oferuje EKOFABRYKA 

• nowoczesny 
PSZOK • warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych 

• kursy np. z naprawy i renowacji 
mebli • ekolekcje dla dzieci i 

dorosłych 

• konferencje i 
szkolenia 

• biblioteka z 
odzysku 

• profesjonalna obsługa klienta 



Co oferuje EKOFABRYKA 

Biblioteka z odzysku Wewnętrzna ścieżka 
edukacyjna 



W strefie upcyklingu i recyklingu 

przeznaczonej do wykonywania napraw 

znajdują się stanowiska kompleksowo 

wyposażone w narzędzia.  

 

Ta część EKOFABRYKI dysponuje ośmioma 

stanowiskami. 

 

Co oferuje EKOFABRYKA 



Strefa recyklingu i upcyklingu 

stanowisko do obróbki  
drewna oraz renowacji 

antyków 

stanowisko 
introligatorskie 

stanowisko 
krawieckie 

stanowisko RTV i 
AGD 

stanowisko naprawy 
rowerów 

stanowisko obróbki 
szkła 

stanowisko obróbki 
metalu 



Strefa upcyklingu  
i recyklingu 



W ramach działalności ekologicznej na terenie 

EKOFABRYKI funkcjonuje sala sprzedażowa  

 o powierzchni 225 m2, na której znajdują się:  

 

 •  ekspozycja stała i czasowa, w tym ekspozycja     

rzeczy odzyskanych w Warsztacie AGD i naprawy 

mebli i Punkcie PSZOK, 

 

 •   skład Rzeczy Używanych, 

 

 •   biblioteka z odzysku. 

 

 

Co oferuje EKOFABRYKA 



Co oferuje EKOFABRYKA 

Hala sprzedażowa z przedmiotami do 
ponownego użycia 

Zielony podzielnik 



Sala konferencyjna 

Co oferuje EKOFABRYKA 



Sale pracy indywidualnej 

Co oferuje EKOFABRYKA 



Co oferuje EKOFABRYKA 

Centrum edukacyjne jest otwarte dla każdego 

kto interesuje się ekologią, recyklingiem 

odpadów, odnawianiem przedmiotów, naprawą 

sprzętów i stylem życia zero waste.  

 

 



Co oferuje EKOFABRYKA 

 

 

Budynek dawnej fabryki przystosowany  

jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 W celu zwiększania świadomości ekologicznej 

prowadzone są warsztaty oraz wykłady dla dzieci, 

młodzieży oraz dla osób dorosłych. 

 

 



Miękka strefa dla Pracowników 

Strefa została wyposażona w używane 
meble 





















PSZOK to dobre miejsce do integrowania i zachęcania 

mieszkańców do różnego typu inicjatyw prospołecznych.  

Zbiórka dla 

hospicjum 

Zbiórka rowerów dla dzieci z Ukrainy Zbiórka dla schroniska 

Zbiórka doniczek 

Licytacja dla WOŚP 



Dziękuję za uwagę 

Roman Czerwiński 

Prezes 
Zarządu Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 

tel.603-539-224 

e-mail: prezes@zukwejherowo.pl 


