Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy
Łazy posiadający wpis do rejestru GIOŚ
1. Firma Handlowo - Usługowa STAL - ZŁOM Żmudka Paweł ul. Zawierciańska 42-450 Łazy – Nr
rejestrowy E0008753Z
2. PROMAX Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14 w Łazach – nr rejestrowy E0018832Z- prowadzi zbiórkę
jako PSZOK

Zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych można pozbyć się w
następujący sposób:
1. Zostawić stary sprzęt w sklepie, w którym kupuje się nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy
sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości np. kupując nowy telewizor możemy nieodpłatnie
oddać stary. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. Sprzedawca może
pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta. Kupując w
sklepie internetowym, masz również możliwość oddania zużytego sprzętu. Jednak koszt wysyłki
jest zwykle po stronie Kupującego.
Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić
przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przyjmujących zużyty sprzęt.
Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz punkt
serwisowy są obowiązani do umieszczenia w punkcie sprzedaży sprzętu / punkcie serwisowym
informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.
2. Oddać zużyty sprzęt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
PSZOK znajduje się przy ul. Pocztowej w Łazach przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12
PSZOK prowadzony jest przez Promax Sp. zo.o. i posiada wpis pod numerem E0018832Z w
rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (www.rzseie.gios.gov.pl).
3. Oddać zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.
Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do PSZOK, można
poczekać na zbiórkę elektroodpadów bezpośrednio sprzed nieruchomości, organizowaną przez
Gminę w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
4. Zostawić sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Serwis może jednak odmówić przyjęcia elektroodpadów gdy:
– klient przyniesie sprzęt z zamiarem pozbycia się go, a nie naprawy;
– zużyte urządzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników serwisu.

5. Odnieś sprzęt do autoryzowanego punktu skupu złomu.
Należy wcześniej sprawdzić czy ten punkt jest wpisany do rejestru GIOŚ jako zbierający. Rejestr
jest dostępny pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Jest to bardzo ważne, gdyż nieobjęci rejestrem przedsiębiorcy nie przekazują zużytych urządzeń do
zakładów przetwarzania, wskutek czego ilości te nie są ewidencjonowane, a sprzęt jest
przetwarzany w niewłaściwy sposób.
6. Nie należy demontować sprzętu na własną rękę.
W ten sposób można zanieczyścić środowisko oraz narazić swoje zdrowie. Przy amatorskim
demontażu niebezpieczne substancje zawarte w mechanizmach urządzeń mogą łatwo wydostać się
na zewnątrz i stanowić realne zagrożenie. Na przykład przy demontażu lodówki uwalniają się do
atmosfery substancje zubożające warstwę ozonową lub substancje uznane za gazy cieplarniane,
które stanowią czynniki chłodnicze oraz substancje spieniające piankę izolacyjną. Z kolei
“rozebrany” telewizor kineskopowy dostarcza kontaktu z całym szeregiem metali, w tym z
metalami określanymi jako tzw. metale ciężkie (arsen, ołów, kadm).

