To TY decydujesz w jakim środowisku chcesz żyć –
rusza program bezpłatnych odbiorów dużych elektroodpadów w
powiecie Warszawskim Zachodnim
Od listopada br. rusza projekt bezpłatnych odbiorów dużego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów mieszkańców Błonia,
Grodziska Mazowieckiego oraz miejscowości powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wszystkie
elektroodpady
(tj.
zużyte,
niepotrzebne urządzenia działające na prąd lub
baterie, np.
pralki, lodówki, telewizory,
komputery, telefony komórkowe, zabawki itp.)
zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być
oddawane do specjalnych punktów zbierania, by
umożliwić przeprowadzenie procesów ich
odzysku i recyklingu.
Elektroodpady zawierają w sobie mnóstwo
trujących substancji, m.in. freon, kadm, brom,
ołów czy rtęć. Po przeniknięciu do organizmów
zwierząt i ludzi, np. poprzez wody gruntowe,
mogą wywoływać wiele innych groźnych chorób
(np. nowotwory nerek). Jest to jedna z przyczyn,
dla której elektroodpady bezwzględnie należy
oddawać do specjalnych punktów zbierania.
Zwykle nie mamy problemów z pozbyciem się
elektroodpadów
niewielkich
rozmiarów
–
możemy je we własnym zakresie dostarczyć do
punktu
zbierania.
Z
wielkogabarytowym
sprzętem elektrycznym nie jest to już jednak tak
proste. Dostarczenie dużego telewizora, pralki
czy lodówki do takiego punktu to dla większości
niemały kłopot.
Wprowadzenie usługi bezpłatnych, bezpośrednich odbiorów zużytych urządzeń elektrycznych
ma na celu ułatwienie prawidłowego pozbycia się wielkogabarytowych elektroodpadów,
których wyniesienie może stanowić problem ze względu na ich rozmiar i wagę. Teraz nie
trzeba już czekać na dogodną okazję, aby się ich pozbyć. Aby umówić się na ich odbiór,
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wystarczy wysłać zgłoszenie odbioru na adres: elektrosmieci@remondis.pl lub zadzwonić
pod numer: 22 755 44 81 i ustalić z konsultantem dogodny termin. Przy okazji odbioru
wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego, oddać można również inne elektroodpady, jakie
znajdą się w domu.
Elektroodpady można także oddać do punktu zbierania przy ul. Grodziskiej 15 w Błoniu
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00).
Pamiętaj!
Za nieprawidłowe postępowanie z elektroodpadami grozi kara grzywny w wysokości
od 500 do 5000 zł.
Wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: telewizory, pralki,
lodówki, miksery, wiertarki, telefony komórkowe, komputery, a także świetlówki oraz baterie –
to odpady, których nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, ponieważ
zanieczyszczają środowisko.

Należy je oddawać w miejscach do tego przeznaczonych, aby następnie mogły być poddane
procesom odzysku i recyklingu.
Oddając sprzęt do punktów zbierania oszczędzasz zasoby naturalne Ziemi.
Program zbierania elektroodpady z domów prowadzony jest przez: Electro-System Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.,
natomiast patronat honorowy nad programem sprawuje Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie:
www.decydujesz.pl
www.remondis-electro.pl
www.electro-system.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 755 44 81
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