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INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY 

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

 

Zgodnie z 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 2020 r. poz. 1439 z 

późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród udostępnia informację o 

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) – sprzęt stanowiący 

odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami  

i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie 

pozbywania się go (art. 4 pkt. 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). 

Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania 

zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami 

zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu (art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest 

obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi 

uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu (art. 36 pkt 23 ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). 

Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest 

odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach tzw.: „mobilnej zbiórki” 

organizowanej dwa razy w roku (maj, październik). Odbiór odpadów w ramach 

ww. zbiórki wymaga zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w 

terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki odpadów. 

Uwaga! 

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
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Wykaz podmiotów zbierających zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny 

wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej na terenie Gminy i Miasta 

Wyszogród 

Lp. 
Firma, oznaczenie siedziby i 

adres albo imię, nazwisko i adres 

zbierającego 

Numer 

Identyfikacji 

Podatkowej 

NIP 

Numer 

identyfikacyjny 

REGON 

1. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Wyszogrodzie Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród 

tel. (24) 231 11 03 

774-002-16-46 141553994 

2. 

REMONDIS Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16 

02-981 Warszawa 

Oddział w Płocku 

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock 

tel. (24) 268 10 60 

728-013-25-15 0110891141 

3. 

 

REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin 

tel. (24) 267 42 90 

774-268-91-01 611327449 

4. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

tel. (23) 662 42 78, kom. 662 32 23 

567-000-41-26 130314574 

5. 

SUEZ 

Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

UL. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 

tel. (24) 262 48 53 

774-223-34-99 610363472 

6. 

„EKO - MAZ” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Płocku 

ul. Gierzyńskiego 17, 09-400 Płock 

tel. (24) 263 62 92 

774-233-00-21 610396721 

7. 

P.P.H.U. ZEBRA Sp. j. 

ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew 

tel. kom. 668 492 603 

tel. kom. 604 109 155 

tel. kom. 662 967 992 

837-12-19-894 750044123 

 


