
OGŁOSZENIE 
 

W dniu 16 kwietnia 2011 r. na terenie gminy Podgórzyn 
odbędzie się 

 

mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego 

Miejsca i godziny zbiórki: 

1. Ścięgny – zatoczka asfaltowa przy Kościele w godzinach 

od 1230 do 1315 

2. Staniszów –  plac za przystankiem MZK na wysokości budynku 

wielorodzinnego nr 69 w godzinach od 1330 do1415 

3. Podgórzyn –  przy ul. Żołnierskiej 1 – zatoczka Restauracji Nad 

Stawami w godzinach od 1430 do 1515 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zbiórce: 
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Chłodziarki, zamrażarki, 

pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory 
elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne. 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Odkurzacze, zamiatacze 
dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, wagi. 

3. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny - Komputery, laptopy (w tym procesor, 
mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory 
kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, 
teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe. 

4. Sprzęt audiowizualny - Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, 
sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku 

5. Sprzęt oświetleniowy - Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z 
wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy 
fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe. 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne - Wiertarki, piły, maszyny do szycia. 
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy - Kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry 

wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo. 
8. Przyrządy medyczne - Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, 

sprzęt do wentylacji płuc, analizatory. 
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli - Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty 
10. Automaty do wydawania - Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub 

puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty. 
 

UWAGA! 
Informujemy, że wyżej wymieniony sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie 
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6

00
 do 18

00
. 

 

Organizatorem zbiórki jest 

 
 

 
 

 

 

 

www.zuk.zgk-karkonosze.pl 


