Sławno, dnia 17 kwietnia 2015 r.
Na podstawie 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 2013r.
poz. 1399; z 2015r., poz. 87, poz. 122), zamieszczam informację o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych.
LP

Nazwa przedsiębiorcy:

Adres:

Informacja o zbieranym zużytym sprzęcie
Nr i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa sprzętu

1

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Sławnie

ul. Polanowska 43, 76‐
100 Sławno

Wszystkie grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymienione w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektroniczny (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1155 z późn. zm.).

2

BIOR Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 2, 76‐
100 Sławno

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa
domowego

3
4

Apteka REMEDIUM mgr farm.
Anna Watrakiewicz
P.P.U.H. Hurtownia Artykułów
Elektryczno‐Przemysłowych
AMPER Rafał Żydowski

ul. Mielczarskiego 2/ 7 i
8, 76‐100 Sławno
ul. Kościelna 2, 76‐100
Sławno

5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy ‐ Urządzenia i oprawy
oświetleniowe
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich
wszczepianych i skażonych produktów
5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy ‐ Urządzenia i oprawy
oświetleniowe
5. 5.2‐5 Sprzęt oświetleniowy ‐ Lampy wszelkiego
rodzaju

5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy ‐ Urządzenia i oprawy

1. Odkurzacze
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów,
golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub
rejestrowania czasu
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia
służące do pielęgnacji ubrań
6. Tostery
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli
światła, z wyjątkiem żarówek
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia,
łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
2. Liniowe lampy fluorescencyjne
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy
metalohalogenkowe
5. Niskoprężne lampy sodowe
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli

5
6

Apteka ESKULAP mgr farm. apt.
Lola Polakowska
PPHU Softel Paweł Michalczuk

ul. Armii Krajowej 33b,
76‐100 Sławno
ul. Okrzei 9/21, 76‐100
Sławno

oświetleniowe
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich
wszczepianych i skażonych produktów

światła, z wyjątkiem żarówek
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia,
łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

b13. Komputery osobiste: Telefony

4. Sprzęt audiowizualny

7

Apteka Niebieska Spółka Jawna
mgr farm. Anna Burzyńska, mgr
farm. Krzysztof Burzyński

ul. Jedności Narodowej
13, 76‐100 Sławno

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich
wszczepianych i skażonych produktów

b.15. Komputery osobiste: telefony bezprzewodowe
b18. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu,
obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania,
przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za
pomocą technologii telekomunikacyjnych
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia,
łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

Źródło: www.rzseie.gios.gov.pl/ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego.

