
Rościszewo, dnia 04.01.2010 r. 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZUŻYTYM SPRZĘCIE 

ELETRYCZNYM l ELEKRONICZNYM 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008), gminy zapewniają 
czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania: 

• udostępniają mieszkańcom na stronie  internetowej  oraz w sposób  zwyczajowo 
przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, póz. 1495) 

• za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz 
mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych i  zaprojektowane  do  użytku przy napięciu  elektrycznym 
nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego  
(zgodnie z art. 3 ust. l pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.   o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym ). 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go 
umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty 
sprzęt, a w przypadku kupna nowego sprzętu sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są 
obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego 
rodzaju (zgodnie z art.. 42 ust. l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym ). 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 
 
 
 
 
 
 
 
1. W biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie www.rosciszewo.bip.org.pl 
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie  
3. A/a 

 


