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Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny                  

i elektroniczny na terenie Gminy i Miasta Wyszogród 

Zgodnie z art.. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Burmistrz Gminy              

i Miasta Wyszogród udostępnia informację o podmiotach zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1895). 

Zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym                       

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.) posiadacz zużytego sprzętu 

pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu 

zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa     

w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Na podstawie załączników do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.) do zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: 

• sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury: (chłodziarki, zamrażarki, sprzęt 

automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt                           

do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający                          

na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne 

niż woda); 

• ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2: 

(ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, 

notebooki. 

• lampy: (proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne,                   

lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe                  

lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody 

elektroluminescencyjne (LED). 

https://sip.lex.pl/#/document/18233050?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(45)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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• sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 

50 cm (pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, 

elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku           

lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych              

w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe - 

mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty 

uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe 

przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie 

wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne. 

• sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów                              

nie przekracza 50 cm: (odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, 

oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże 

elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia 

do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt 

wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, 

elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe,                       

do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, 

małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby 

medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe 

urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami 

fotowoltaicznymi. 

• małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden               

z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: (telefony komórkowe, GPS, 

kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.  

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku                                         

podczas organizowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród mobilnych zbiórek                         

odpadów wielkogabarytowych. Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów             

zajmujących się zbieraniem tych odpadów (wykaz znajduje się poniżej). 
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Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny na terenie Gminy i Miasta Wyszogród 

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo 

imię, nazwisko i adres zbierającego 

Numer 

Identyfikacji 

Podatkowej 

NIP 

Numer identyfikacyjny 

REGON 

1. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie 

Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród 

tel. (24) 231 11 03 

774-002-16-46 141553994 

2. 

REMONDIS Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16 

02-981 Warszawa 

Oddział w Płocku 

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock 

tel. (24) 268 10 60 

728-013-25-15 0110891141 

3. 

 

REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Tupadzka, 09-210 Drobin 

tel. (24) 267 42 90 

774-268-91-01 611327449 

4. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Płońsku Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

tel. (23) 662 42 78, kom. 662 32 23 

567-000-41-26 130314574 

5. 

SUEZ 

Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

UL. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

tel. (24) 262 48 53  

774-223-34-99 610363472 

6. 

„EKO - MAZ” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Płocku 

ul. Gierzyńskiego 17, 09-400 Płock 

tel. (24) 263 62 92 

774-233-00-21 610396721 

7. 

P.P.H.U. ZEBRA Sp. j. 

ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew 

tel. kom. 668 492 603 

tel. kom. 604 109 155 

tel. kom. 662 967 992 

837-12-19-894 750044123 

 

 

 


