
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. Informujemy o sposobie zbierania i przecho-

wywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1.  Zgodnie z art.42 pkt 1 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w 

ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co sprzedany.

2.  Zużyty sprzęt należy gromadzić na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem.

3.  Miejsce składowania należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

4.  Zabrania się mieszania zużytego sprzętu z odpadami innego rodzaju.

5.  Wskazane jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu według grup sprzętu określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycz-

nym i elektronicznym.

6.  Niedopuszczalne jest dokonywanie demontażu lub jakiejkolwiek rozbiórki sprzętu w miejscu jego gromadzenia.

7.  W przypadku transportowania i gromadzenia urządzeń zawierających substancje niebezpieczne (freon, oleje, itp.) należy bezwarun-

kowo zapobiec rozszczelnieniu się zużytego sprzętu i uwolnieniu do środowiska substancji niebezpiecznych.

8.  Zgromadzony sprzęt można przekazać wyłącznie do zakładów demontażu, które posiadają aktualne zezwolenie na działalność w tym 

zakresie i są wpisane do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

9.  Każdy przypadek przekazania zużytego sprzętu wymaga udokumentowania zgodnie przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycz-

nym i elektronicznym.

10.  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania ze zużytym sprzętem należy zasięgnąć opinii Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska bądź skontaktować się z producentem sprzętu.

11.  Informacje i zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu wprowadzonego na rynek przez firmę YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji należy 

kierować na nr fax. (22) 4296711
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