Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zwanej dalej ustawą, stanowiącej
transpozycję dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
dyrektywy 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r.
zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE, weszły w życie w dniu 21 października 2005 r.
Ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób
zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznymi elektronicznym.
Urząd Gminy Malechowo zgodnie z art.3 pkt 6a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132, poz. 622 z
późn. zm.) informuje, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
uruchomiło punkt selektywnego zbioru, gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą
nieodpłatnie przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych.
Punkt selektywnego zbioru PGK znajduje się w siedzibie spółki w Koszalinie
przy ul. Komunalnej 5. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8-16.
(Więcej informacji...) WWW.pgk.koszali.com.pl
Jaki sprzęt elektryczny i elektroniczny należy po zużyciu oddać do punktu
odbioru.
Zgodnie z ustawową definicją należą do niego:
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki)
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. suszarki do
włosów, kuchenki mikrofalowe, sokowirówki itp.)
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. aparaty telefoniczne, faksy
itp.)
4. Sprzęt audiowizualny
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (jeśli ich działanie jest uzależnione od
dopływu prądu elektrycznego lubo obecności pól elektromagnetycznych)
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych
produktów
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
10. Automaty do wydawania.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 348-44-45 i 348-44-22

