
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny z terenu Gminy Pacyna  

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie 
popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś 
na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, 
stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki i LEDy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub 
podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Zakazuje się umieszczania 
zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy oddać:  

- podczas mobilnej zbiórki dwa razy w roku. Wówczas ww. odpady należy wystawić do drogi 

publicznej (gminnej) zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie gminy Pacyna od 

godziny 6:00. 

- do sklepu gdy kupujemy nowe urządzenie, wówczas oddajemy urządzenie tego samego 

rodzaju i w takiej samej ilości np. kupując nową mikrofalówkę możemy oddać starą (art. 37 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). 

- do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów:  

 

1. P.P.H.U HATREX Krzysztof Chlewiński, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin; 

2. „EKO-MAZ” Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock; 

3. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o. o.,  ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin; 

4. PreZero Service Centrum Sp. z o. o.,  ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; 

5. REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Płocku 

     ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock; 

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o., ul. Szkolna 16, 09-450    

     Wyszogród; 

7. SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock. 

 

Jednocześnie, Urząd Gminy Pacyna informuje, iż na terenie Gminy Pacyna nie funkcjonują 

stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 


