I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt.
6a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
udostępnia
się
informację
o
znajdujących się na terenie gminy Stara Kornica zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których
mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1945).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych z terenu gminy Stara Kornica odbiera Związek Komunalny
„Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200
Łosice, Biuro: ul. Ekologiczna 5.
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się dwa razy
w roku w miesiącach kwiecień i październik w ustalonym przez Związek
Komunalny „Nieskażone Środowisko” i Urząd Gminy Stara Kornica miejscu i
terminie. Właściciele zużytego sprzętu zostaną powiadomieni poprzez
rozplakatowanie w poszczególnych sołectwach ogłoszeń o terminie i miejscu
zbiórki zużytego sprzętu.
Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom gminy że, ustawa z
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495) nakłada na każdego użytkownika takiego sprzętu obowiązek
jego selektywnego zbierania. Oznacza to, że nie można wyrzucać zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami
komunalnymi. Zużyty sprzęt tego rodzaju należy oddawać do punktów
zbierających zużyte odpady elektryczne i elektroniczne. Od 1 lipca 2006 r.
każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy
sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt
tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową
lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy
sprzedaży, np. nowego telewizora, przyjąć starą pralkę.
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