CO ZROBIĆ Z ZUŻYTYM SPRZĘTEM
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
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Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego jest obowiązkiem nałożonym na Polskę
poprzez unijną Dyrektywę 2002/96/WE oraz krajowe
ustawodawstwo (m.in. Ustawa o ZSEE z 2. lipca 2005
roku). Zgodnie z zapisami prawa wszystkie zużyte
urządzenia działające na prąd lub na baterie - m.in.: pralki,
lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne,
wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery,
wideo, a także świetlówki i żarówki energooszczędne - to
odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi
odpadami do śmietnika. Grozi za to kara do 5 tys. zł.

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone w
miejscu do tego nieprzeznaczonym zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym
zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w
świetlówkach i kineskopach), mogą bowiem wydostać się na zewnątrz ze źle
zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, a następnie przeniknąć z
deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może w przyszłości przyczynić się do
występowania problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.
Zgodne z at. 46 ustawy z dnia września 2015r. zużytym sprzęcie elektryznm
KTO MA OBOWIĄZEK NIEODPŁATNEGO ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI?
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lwówku Śląskim Aleja Wojska
Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski,
- dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży co
najmniej 400 m kw., w której oferowany jest sprzęt dla gospodarstw domowych (dotyczy
sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności
zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych),
- dystrybutor w punkcie sprzedaży , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te
same funkcje co sprzęt sprzedawany,
- dystrybutor dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w
miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same
funkcje co sprzęt dostarczony.

