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Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające w naszych 

domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w 

standardowych pojemnikach na śmieci.  

Do tej grupy zaliczamy m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 

dywany, materace, perzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki 

dziecięce, wanny, brodziki, muszle i umywalki, drzwi i okna (bez szyb).  

UWAGA!!! 

W dniu wystawki będą obierane tylko wyżej wymienione odpady, dlatego też prosimy o nie wystawianie odpadów 

budowlanych i remontowych, gruzu, części i opon samochodowych, odpadów z ogrodu, worków lub kartonów z 

odpadami domowymi. 

 

ZSEiE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oznacza urządzenie, 

którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu 

elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące 

służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól 

elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu 

elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 

1 500 V dla prądu stałego. 

Wg załącznika nr 1 ustawy o ZSEiE, do tej grupy odpadów zaliczamy: 

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, 

mikrofalówki. 

- urządzenia małogabarytowe, np. odkurzacze, żelazka, tostery, suszarki, frytkownice, itp. 

- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, np. komputery, kalkulatory, telefony, monitory, laptopy, itp. 

- sprzęt audiowizualny, np. odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, sprzęt hi fi, itp. 

- narzędzia elektryczne, np. piły, wiertarki, maszyny do szycia, itp. 

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, np. kolejki i tory wyścigowe, gry wideo, itp. 

UWAGA!!! 

Zużyty sprzęt powinien być kompletny i bez zdemontowanej elektroniki. Zgodnie z przepisami zabrania się 

zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż 

wymienione w ustawie. 

 

Odpady powinny być zgromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, zapewniając 

swobodny dostęp oraz w miejscu łatwo dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję.  

Chęć odbioru ww. odpadów należy zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 2 dni przed 

wyznaczonym terminem odbioru (tel. 89 514 84 66 lub  zuk@barczewo.pl). 
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