Symbol selektywnego zbierania

sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
( dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. Nie stosowanie się do przepisu
stwarzamy zagrożenie dla środowiska ale także łamiemy prawo- grozi to karą
grzywny !!
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany
do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do
zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest
tego samego rodzaju i pełni te samą funkcję co sprzęt sprzedawany
 Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje po adresem :
P.W. MAY-MAT S. Matys, E. Matys Spółka Jawna
Ul. Łukowa 39, 32-823 Szczepanów
4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania
Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w
następujący sposób : mailowo na adres maymat@interia.pl lub telefonicznie po
numerem 14 66 38 066, 66 38 701
5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęcanej
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do
nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje
pod adresem : ul. Łukowa 39, 32-823 Szczepanów.
6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej :
http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieści się :
Brzeskie Zakłady Komunalne
ul. Przemysłowa, 32-800 Brzesko

INFORMACJE
DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
ORAZ
O PUNKTACH ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
1. Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : BRZESKIE ZAKŁADY KOMUNALNE, 32-800
BRZESKO, ul. PRZEMYSŁOWA 11
2. Poniżej przedstawiamy opis właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi:


Opakowania z tektury należy oddawać do punktu skupu makulatury lub umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach
znajdujących się w najbliższym otoczeniu,



Opakowania szklane nie będące opakowaniem wielokrotnego użytku należy umieszczać w kontenerach ze stłuczką szklaną
znajdujących się w najbliższym otoczeniu,



Butelki po napojach z tworzyw sztucznych typu PET należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu kontenerach
znajdujących się w najbliższym otoczeniu,



Szkło należy zwracać czyste. Należy osobno zbierać szkła białe i kolorowe.



- puszki aluminiowe po napojach należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu kontenerach znajdujących się w
najbliższym otoczeniu



3. Najbliższy punkt skupu surowców wtórnych mieści się :



4. Kontenery przeznaczone do zbiórki makulatury, butelek PET, szkła, puszek aluminiowych zlokalizowany są : ZAKŁADY
KOMUNALNE, 32-800 BRZESKO, ul. PRZEMYSŁOWA 11

YOUR PARTNER, 32-800 BRZESKO, ul. SOLSKIEGO 27

SPALANIE BUTELEK TYPU PET I INNYCH OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH W MIEJSCACH INNYCH NIŻ SPECJALISTYCZNE
SPALARNIE WYWOŁUJE EMISJĘ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA I JEST ZABRONIONE !!!



Na odwrocie przedstawiamy informację o znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach { rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 3 września 2014r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. 2014r., poz.1298)}:

