Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych:
Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika, grozi za to kara grzywny do 5000 zł! Stare i zużyte
sprzęty rzadko przydają się w przyszłości - nie powinno się ich przechowywać na strychach lub w
piwnicach. Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe, które po wydostaniu się z
uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają
do środowiska. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale również jest
poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.










RTĘĆ - zawarta jest w niektórych świetlówkach - jeśli trafi do zbiorników wodnych, powoduje
zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów
ZWIĄZKI BROMU - stosowane są w komputerach, po przeniknięciu do środowiska powodują u
ludzi i zwierząt problemy neurologiczne
KADM - zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę
nadciśnieniową, może wywołać zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując
deformację szkieletu
PCB - który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące po dostaniu się do wód
gruntowych przenika do gleby i atmosfery, powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie
reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne
R-12 - czyli freon w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie
szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach
elektrycznych, jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu
AZBEST - używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, m.in. ze względu na swoje
właściwości izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób, np. pylicy azbestowej i raka płuc.

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucić na śmieci. Niepotrzebnych
urządzeń można pozbyć się na kilka sposobów.
Jeśli sprzęt jest jeszcze sprawny możemy go sprzedać lub oddać osobom potrzebującym.
Sprawa wygląda nieco prościej gdy chcemy nabyć nowy sprzęt i pozbyć się starego.
Sprzedawcy detaliczni i hurtowi ustawowo są zobligowani od przyjęcia od nas starego sprzętu (na
zasadzie stara lodówka za nową lodówkę).
Obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego przez dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego
o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dystrybutor dokonujący sprzedaży w takim sklepie
będzie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów
nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych.
Kolejną możliwością pozbycia się niechcianego sprzętu jest dostarczenie go do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej 1.

