Informacja dla uŜytkowników o pozbywaniu się urządzeń
elektrycznych i elektronicznych pochodzących z
gospodarstw domowych
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub
dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe nie moŜna
wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Ustawa o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady
postępowania ze zuŜytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju.
NaleŜy zbierać zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poniewaŜ zawiera składniki
niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania
finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych
i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska
naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za produkt wprowadzające
zasadę „zanieczyszczający płaci”.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŜycia lub odzysku
podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie
będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŜliwia zachowanie cennych
zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŜe być zagroŜone
przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa
utylizacja odpadów zagroŜona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktować się z najbliŜszym punktem sprzedaŜy, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną
prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliŜszym punkcie zbiórki moŜna uzyskać u władz
lokalnych (od 1 października 2006 U.M. Opole udostępni na stronie internetowej informację o
znajdujących się na terenie miasta Opola podmiotach zbierających sprzęt WEEE.
Na konsumentach, czyli uŜytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąŜy obowiązek
dostarczenia na własny koszt zuŜytego sprzętu do zbierającego zuŜyty sprzęt tj. gminnego punktu
zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaŜy.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaŜy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia
zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprzedawany nowy sprzęt, jeŜeli zuŜyty sprzęt jest tego
samego rodzaju.
Konsument moŜe oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ustawy o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.
Zabrania się pod karą grzywny:
o

umieszczania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami

o

przeprowadzania demontaŜu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania
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