elektroodpady
co z nimi począć?
Oddać
w sklepie

przy zakupie nowego sprzętu.
Nic za to nie płacimy!

Oddać
w punkcie zbiórki

informacje o najbliższym punkcie
zbiórki są dostępne w urzędzie gminy.
To nic nie kosztuje!

Pozostawić w punkcie
serwisowym

gdy okaże się, że naprawa jest
niemożliwa lub nieopłacalna.
To jest bezpłatne!

Przekazać
potrzebującym

gdy sprzęt jest sprawny,
może się jeszcze przydać.
Podziel się z innymi!

co jeszcze możemy zrobić?
Naprawić

sprzęt zepsuty. Naprawa to
przedłużenie cyklu życia produktu.

Zaplanować

wymianę starych urządzeń na nowe,
energooszczędne.
Nowoczesne sprzęty zużywają nawet
pięciokrotnie mniej energii i wody
niż te produkowane kilka lat temu.

Wyrobić nawyk

oddawania każdego zużytego
urządzenia do wyznaczonych miejsc.

Informować

rodzinę i znajomych o konieczności
oddawania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
do wyznaczonych punktów.

www.elektroodpadyprostezasady.pl

elektroodpady
dlaczego
nie na śmietnik?
Wyrzucając elektroodpady do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla
środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce (ustawa o ZSEE).
Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Za demontowanie sprzętu poza zakładem
przetwarzania grzywna może wynieść od 2 do 100 tysięcy złotych.
Ustawa o ZSEE nakłada obowiązki związane z odzyskiem elektroodpadów na producentów, importerów, hurtowych i detalicznych sprzedawców, użytkowników i serwisantów sprzętu. Samorządy gminne obliguje do organizacji systemu zbiórki, a odzysk i przetwarzanie odpadów powierza organizacjom odzysku i odpowiednim
zakładom. Do cen urządzeń dolicza się dodatkową kwotę popularnie zwaną opłatą recyklingową – KGO.

Wyrzucając e-urządzenia powodujesz:
marnotrawstwo surowców,
zaśmiecanie i zatruwanie
środowiska,
niszczenie przyrody,
szkodzenie własnemu zdrowiu,
łamanie prawa i narażanie się
na dotkliwą karę

4 kg na
mieszkańca

Urządzenia elektryczne i
elektroniczne zakupione
po roku 2005 posiadają
taki oto symbol
!
oznacza on, że produkt jest
niebezpieczny dla środowiska i
nie może być wyrzucany wraz z
innymi odpadami. Chcąc się go
pozbyć, należy bezwzględnie
oddać go do specjalnego
punktu
zbierania
ZSEE.

NORMA
ZBIÓRKI ZSEE
wyznaczona przez
Unię Europejską
na poziomie minimum

Rocznie w Polsce powstaje wiele tysięcy
ton elektrośmieci, tylko niewielka część
trafia do recyklingu.
Co dzieje się z resztą?
Niestety elektrośmieci trafiają dalej na wysypiska!

www.elektroodpadyprostezasady.pl

