Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ) gminy udostępniają na stronie internetowej
urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr
180, poz. 1495, z późn. zm.)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi odpad w myśl przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Ze względu na specyfikę zabrania się umieszczania go łącznie z
innymi odpadami.

W jaki sposób pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego:
1. Kupując nowy elektrosprzęt, zużyty tego samego rodzaju można zostawić w sklepie.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w
ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju;
2. Oddając sprzęt do naprawy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu
serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna,
że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, prowadzący punkt serwisowy jest
obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
3. Mieszkańcy gminy Sicienko mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojnowie (szczegółowe informacje i godziny otwarcia
punktu dostępne w zakładce PSZOK Gminy Sicienko)

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
terenu Gminy Sicienko (z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu
oraz punktów serwisowych) zajmują się:
L.p Firma
2. PUK „Corimp” Sp. z o.o.

Siedziba firmy
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Co traktujemy jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
stacjonarne urządzenia gospodarstwa domowego:
chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, grzejniki
elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne,
2. drobne urządzenia gospodarstwa domowego:
odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegary, młynki do kawy, suszarki do włosów,
golarki, elektryczne szczoteczki do zębów.
3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:
komputery osobiste stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, kalkulatory kieszonkowe i
biurowe, mysz, klawiatura, telefony
4. sprzęt audiowizualny:
radia, telewizory, kamery, sprzęt hi-fi , sprzęt video,
5. sprzęt oświetleniowy:
liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne
6. narzędzia elektryczne i elektroniczne:
wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy
7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:
kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, sprzęt sportowy z
elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi.
1.

