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Informacja 
o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

oraz opakowaniami 

 W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi informujemy, że:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi 
odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone 
oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady). Dotyczy to również opakowań.
Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego 
sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z 
obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie 
elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie,  wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, 
itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać 
zbierane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

Użytkownicy sprzętu spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego 
użycia i odzysku (w tym recyklingu), zużytego sprzętu i opakowań. Odbywa 
się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych 
urządzeń i opakowań.

Informujemy, że zużyty sprzęt a także opakowanie możecie Państwo oddać 
bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie 
zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt a także opakowanie 
trafi do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym 
recyclingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych,
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