Wykaz zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (jednolity tekst (Dz. U. z 2013r. poz.1399, poz.1593), uprzejmie
informuję mieszkańców naszego miasta, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.) reguluje sprawy
wiązane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym m.in., w następującym zakresie:
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest
tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (art. 37, ust.1 w/w
cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
2. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej
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 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 37, ust.3 w/w cyt. ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
3. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest
niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa
sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 40 ust. 1 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym).
4. Zbierający zużyty sprzęt – rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie
gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.
Dla mieszkańców, którzy posiadają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego bądź
elektronicznego i nie mają zamiaru w najbliższej przyszłości kupować nowego sprzętu, mogą
oddać sprzęt nieodpłatnie do następujących PUNKTÓW ZBIERANIA tego typu odpadów:
Nazwa i adres firmy
Lp
zbierającej zużyty sprzęt

Adres punktu
zbierania zużytego
sprzętu

Rodzaje zbieranego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola.

1.

REMONDIS Opole Sp. z
o.o.

2. ELKOM

Wszystkie kategorie odpadów
wynikające z ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym,
00
00
9 -18
Źródło informacji– wiadomość
mailowa z dnia 29.01.2016r.
Wszystkie kategorie odpadów
ul. Norweska 11 Brzezie
wynikające z ustawy o zużytym
al. Przyjaźni 9 45-573
Opole godz. otwarcia

sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
Źródło informacji: Pismo nr
ELKOM/TO/112/2015 z dnia
28.10.2015r.

3.

Zakład Komunalny Sp. z ul. Podmiejska 69 45574 Opole
o.o.

PSZOK (Punkt
ul. Podmiejska 69 454. Selektywnej Zbiórki
574 Opole
Odpadów Komunalnych)

Zbieranie zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
Źródło informacji: Pismo numer
W/505/SO/2009 z dnia
06.11.2015r..
Zbieranie zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych od
mieszkańców miasta Opola.

Inni przedsiębiorcy zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zbieranie zużytych urządzeń
PPHU SUROWCE
elektrycznych i elektronicznych ze
WTÓRNE Dariusz
ul. Oleska 117 45-223
5. Kowalski, Aleksander
wszystkich grup
Opole
Masicki KO-MA Sp.
Źródło informacji: Pismo bez
jawna
numeru z dnia 04.11.2015r.

6.

INTEREKO Sp. z o.o. w
Opolu

ul. 10 Sud. Dywizji
Zmechanizowanej 4
Opole godz. 730 -1530

Zbieranie sprzętu
teleinformatycznego i
telekomunikacyjnego.
Sprzęt oświetleniowy za
wyjątkiem żarówek
Źródło informacji: wiadomość
mailowa z dnia 06.11.2015r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej na pl. Wolności 7-8, pokój nr 111 (I piętro), w
godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 77/45-11-890.
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