ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
NA TERENIE GMINY SKOCZÓW
Urząd Miejski w Skoczowie organizuje w dniach od 20 czerwca 2011 r. do 22 czerwca
2011 r., w godzinach od 800 do 1500, na terenie Gminy Skoczów, zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę przeprowadzi firma Elektrozłom Sp. z o.o., z siedzibą
w Ślemieniu 561, 34-323 Ślemień. Powyższa firma podstawi samochody w miejscach, podanych
w poniższym harmonogramie, do których można będzie zwozić zbędny, niepotrzebny, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Mieszkańcy Gminy Skoczów, chcący wywieźć niepotrzebny sprzęt, będą
mogli w/w sprzęt oddać NIEODPŁATNIE.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

20 czerwca 2011 r. (poniedziałek)
w godz. od 8

00

do 11

00

w godz. od 1100 do 1500

Wiślica: - przy posesji Sołtysa - Wiślica 33

Pogórze: - przy OSP w Pogórzu

w godz. od 800 do 1500
Skoczów: - targowisko odzieżowe

21 czerwca 2011 r. (wtorek)
w godz. od 8

00

do 11

00

w godz. od 1100 do 1500

Bładnice: - przy posesji Sołtysa - Bładnice

Harbutowice: - obok sklepu spożywczego GS

oraz

oraz

Dolne 56

Międzyświeć: - na posesji Sołtysa -

Wilamowice: - zatoka obok posesji
P. Husarek

Międzyświeć 7

22 czerwca 2011 r. (środa)
w godz. od 800 do 1100

w godz. od 1100 do 1500

Pierściec: - parking przy Kościele

Kowale: - w byłym przedszkolu - Kowale 111

oraz

oraz

Ochaby: - w Kółku Rolniczym

Kiczyce: - przy posesji Sołtysa - Kiczyce,
ul. Grodzka 6

Podczas zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą odbierane
urządzenia takie jak: urządzenia chłodzące, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, piece
elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, odkurzacze, żelazka, maszyny do
szycia, wagi, tostery, rozdrabniacze, frytkownice, komputery, drukarki, monitory, telefony, faksy,
telewizory, radia, sprzęt audio-video, zabawki elektryczne, sprzęt oświetleniowy, wiertarki, piły,
kosiarki, itp.
Oddawany podczas akcji sprzęt powinien być kompletny - w całości. Nie będą odbierane,
np. same obudowy po urządzeniach, urządzenia chłodnicze bez agregatów, obudowy z telewizorów
bez kineskopów, urządzenia rozbite, itp. Sprzęt powinien być czysty, w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będzie odbierany.
Jednocześnie informuję, że podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE odpady
wielkogabarytowe, tj. stare meble (szafy szafki, tapczany), dywany, wykładziny, stolarka okienna,
oraz inne przedmioty o dużych rozmiarach. Z uwagi na powyższe nie należy zwozić tego typu
odpadów w trakcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Bliższe informacje na temat zbiórki można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Skoczowie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 33 853 38 54
wew. 107.
Zbiórka organizowana jest przy współpracy z „Fundacją CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki
z odpadami” (www.czystaziemia.org).

Urząd Miejski w Skoczowie

