
ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY

Użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do wyrzucenia ma 
obowiązek oddać zużyte urządzenia zbierającemu tego rodzaju odpad. 
 
            Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008z późn. zm.) Urząd Miejski w Krzepicach 
informuje, że na terenie gminy Krzepice zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać:

 przedsiębiorstwom  posiadającym  zezwolenie  na  odbiór  odpadów  komunalnych  na  terenie 
gminy Krzepice: 

• Remondis Sp. z o.o. Oddz. w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa,

• „Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. 42-260 Kamienica Polska, ul. M. C. Konopnickiej 378,

• „EKO-REGION” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18,

• Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach  42-274 Konopiska, Korzonek 98,

• Wywóz  Nieczystości  oraz  Przewóz  Ładunków  Wiesław  Strach,  ul.  Kosmowskiej  6/94,  
     42-200 Częstochowa,

• P.P.H.U. “TAMAX” Tadeusz Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów; Oddział w Częstochowie 
ul. Przejazdowa 2,

• Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska,

• Firma STRACH i SYNOWIE Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bór 137.

 gminnej  jednostce  organizacyjnej  prowadzącej  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych:

• Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Targowa 19,

Firmy  wywozowe  mają  obowiązek  odbioru  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego 
od właścicieli nieruchomości, z którymi posiadają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

 do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na składowisku odpadów 
w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Składowisko czynne:

od wtorku do soboty w godz. 8.00 – 16.00

w poniedziałki składowisko nieczynne

 sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, od którego kupuje się  nowy sprzęt  gospodarstwa 
domowego;  sprzedawca  zobowiązany  jest  przyjąć  nieodpłatnie  zużyty  sprzęt,  w  liczbie 
nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (tzn. nowy za zużyty) i pod warunkiem, że zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju co nowy (a więc np. lodówka za lodówkę);

 prowadzącemu punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego 
sprzętu jest  niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel  sprzętu uzna,  że naprawa 
sprzętu  jest  dla  niego  nieopłacalna;  prowadzący  punkt  serwisowy  obowiązany  jest 
do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.


