INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM:

Do odpadów należą
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (elektrośmieci)
to sprzęt wymieniony w Załączniku
Nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (tj. Dz. U. Nr 180,
poz. 1495 z późn. zm.).

Sposób postępowania z odpadami

Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach:
Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które
1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki,
obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (Ustawa
stawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Grozi za to kara
lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań,
grzywny do 5 tysięcy złotych.
O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach
zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki,
grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory
elektrycznych i elektronicznych.
i wentylatory.
2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze,
maszyny dziewiarskie,
ie, żelazka, tostery,
frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki
do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory,
Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni
golarki, zegarki oraz wagi.
środowisko przed zanieczyszczeniem
m i skażeniem. Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:
nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia
przy
się
komputery, drukarki, laptopy, kopiarki,
do obniżenia kosztów technologicznych.
kalkulatory, faksy, terminale,
ale, aparaty telefoniczne
- tradycyjne i komórkowe.
Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe!
4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony,
magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi
hi-fi,
Jeśli
li chcesz się pozbyć elektrośmieci, zgodnie z prawem możesz to zrobić bezpłatnie oddając je:
wzmacniacze i instrumenty muzyczne
muzyczne.
•
DO
SKLEPU → elektrośmieci
śmieci można bezpłatnie oddać w sklepie w momencie zakupu nowych urządzeń
5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki
tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za nowy).
energooszczędne, lampy wyładowcze
adowcze oraz
Uwaga: Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie lub uzgodnić ze sprzedawcą w sklepie (sprzedawca
żyrandole.
może pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta).
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki,
piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki
• DO SKUPU ZŁOMU → elektrośmieci
śmieci można oddać do punktów skupu złomu, które mają pozwolenie na
drewna i metalu, narzędzia do nitowania,
prowadzenie działalności zbierania elektrośmieci i są zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony
skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz
Środowiska. Punkty skupu złomu powinny przyjmować od konsumentów zużyty sprzęt
sprzę bezpłatnie, w ilości
kosiarki.
bez ograniczeń. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.
7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sport
sportowy: kolejki
• DO SERWISU → elektrośmieci
śmieci można oddać bezpłatnie do punktów serwisowych zajmujących się
elektryczne, tory wyścigowe, gry video,
naprawą zepsutych urządzeń, wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu
kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane
nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna.
urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na
Uwaga: Serwisant może jednak odmówić przyjęcia elektrośmieci, gdy klient przyniesie sprzęt z zamiarem
żetony.
pozbycia się go a nie naprawy, oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia
8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii,
pracowników serwisu.
radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji
płuc, zamrażarki
arki laboratoryjne, testery płodności
Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania
ierania powinien być kompletny. Gdy jest źle zagospodarowany lub
i inne elektryczne urządzenia medyczne
medyczne.
amatorsko zdemontowany może zanieczyszczać środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka,
9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory
ponieważ trujące substancje zawarte w mechanizmach urządzeń łatwo wydostają się na zewnątrz.
zewnąt
ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele
Według nowych przepisów, za demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara
kontrolne.
od 2 do 100 tys. złotych, zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Z kolei, za wyrzucenie elektrośmieci
10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz
do śmietnika obowiązuje kara grzywny do 5 tys. złotych.
ych.
bankomaty.

Na terenie Gminy Ryglice zużyty
użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie zbierany
przez Urząd Miejski w Ryglicach w wyznaczonych miejscach dwa razy w roku,
w okresie wiosennym i jesiennym w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można we własnym zakresie
dostarczyć do:
Spółdzielni Pracy "ARGO-FILM"
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego
Zakład Gospodarki Odpadami w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Fabryczna 7a
Godziny otwarcia: 7.30 - 15.00
tel.: 14 620 27 80
fax.: 14 620 27 82
e-mail: info@argo-film.pl
Od stycznia 2014 r. ww. odpady będzie można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
dostępnego na terenie Gminy Ryglice.

