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Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: 
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pozostałe 
urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, 
pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, 
elektryczne płyty grzejne, kuchenki mikrofalowe, pozostałe wielkogabarytowe 
urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, 
elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne, pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, 
mebli wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, 
pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i urządzenia kondycjonujące. 
 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, pozostałe urządzenia czyszczące, 
urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania 
wyrobów włókienniczych, żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, 
maglowania i innych rodzajów pielęgnacji odzieży, tostery, frytownice, młynki, 
ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania lub zamykania pojemników lub 
opakowań, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia 
włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do 
pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz sprzęt do odmierzania, wskazywania lub 
rejestrowania czasu, wagi. 
 

3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 
Scentralizowane przetwarzanie danych: komputery mainframe, minikomputery, 
jednostki drukujące. 
Komputery osobiste: komputery osobiste, w tym procesor, mysz, ekran i 
klawiatura, laptopy, w tym procesor, mysz, ekran i klawiatura, notebooki, 
notepady, drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektroniczne maszyny do 
pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe oraz inny sprzęt do zbierania, 
przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji 
drogą elektroniczną, terminale i systemy użytkownika, faksy, teleksy, telefony, 
automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, systemy 



 

 
 

zgłoszeniowe oraz inne produkty lub sprzęt przesyłające dźwięk, obrazy lub inne 
informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnych. 
 
 

4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne 
Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt 
nagrywający hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne oraz inne 
produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w 
tym sygnałów lub innych technologii przesyłu dźwięku i obrazu niż za pomocą 
technologii telekomunikacyjnych, panele fotowoltaiczne. 
 

5. Sprzęt oświetleniowy 
Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw 
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych, proste lampy 
fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy 
wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, 
lampy sodowe niskoprężne, diody elektroluminescencyjne (LED), pozostały 
sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania lub regulacji światła, z wyjątkiem 
żarówek żarnikowych. 
 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych 
Wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenia do obróbki tokarskiej, frezowania, 
piaskowania, przemiału, piłowania, przecinania, cięcia, wiercenia, wykonywania 
otworów, sztancowania, falcowania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania 
drewna, metalu i innych tworzyw, narzędzia do nitowania, gwoździowania lub 
śrubowania, lub usuwania nitów, gwoździ, śrub, lub do podobnych zastosowań, 
narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, urządzenia do 
rozpylania, rozprowadzania, dyspergowania lub innego typu rozprzestrzeniania 
cieczy lub substancji gazowych innymi metodami, narzędzia do koszenia lub 
innych prac ogrodniczych. 
 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 
Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, ręczne konsole do gier wideo, gry 
wideo, urządzenia sterowane komputerowo, w szczególności do uprawiania 
sportów rowerowych, nurkowania, biegania i wiosłowania, sprzęt sportowy z 
elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, automaty wrzutowe. 
 

8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i 
zainfekowanych 

Sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializy, sprzęt do 
wentylowania płuc, sprzęt medycyny nuklearnej, sprzęt laboratoryjny do 
diagnostyki in vitro, analizatory, zamrażarki, testy płodności, pozostałe 



 

 
 

urządzenia do wykrywania, nadzorowania, leczenia lub łagodzenia choroby, 
urazów lub niepełnosprawności, lub zapobiegania im. 
 
 

9. Przyrządy do monitorowania i kontroli 
Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe, ważące lub 
regulacyjne, używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny, 
pozostałe przyrządy do monitorowania i sterowania używane w obiektach 
przemysłowych, w szczególności w panelach sterowniczych. 
 

10. Automaty wydające 
Automaty wydające napoje gorące, automaty wydające butelki lub puszki z 
zimnymi i gorącymi napojami, automaty wydające produkty stałe, automaty 
wydające pieniądze, wszystkie urządzenia automatycznie wydające wszelkiego 
typu produkty. 

 

Uwaga: Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami!  

 

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, gdyż stwarza to 
ogromne zagrożenie dla środowiska. Klasyfikowane są one jako odpady 
niebezpieczne, ponieważ zawierają szkodliwe substancje (m.in. rtęć, ołów, związki 
bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest), które po wydostaniu się z uszkodzonej 
lodówki, komputera, świetlówki czy innych urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód 
gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i 
stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
W związku z powyższym bardzo ważna jest segregacja elektrośmieci i oddawanie 
ich do specjalnych punktów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzenie - poddane 
procesom odzysku, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.  

 
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.), określa środki służące 
ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom 
wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej 
„zużytym sprzętem”, i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków 
oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich 
wykorzystania. 
 
O terminie mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która 
odbywa się minimum raz w roku, mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Chodzież są każdorazowo informowani poprzez 



 

 
 

zamieszczeniem przez sołtysów informacji na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach, a także zamieszczeniem w/w informacji na stronie internetowej Gminy 
Chodzież: www.gminachodziez.pl w zakładce „Aktualności”.  

 
 Zgodnie z zapisami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 
zadania pod nazwą  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” , Wykonawca, tj. 
ALTVATER PIŁA Sp. z o.o., ul. Łączna nr 4A, 64-920 Piła, odbiera i 
zagospodarowuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 


