ODPADY NIEBEZPIECZNE
(zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
Tu dowiesz co to są odpady niebezpieczne oraz jak z nimi postępować.
Odpady niebezpieczne – odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą
stanowić dla niego zagrożenie. Dzielimy je m.in. na :
-Świetlówki, obowiązujące prawo zabrania wyrzucać zużyte świetlówki do śmietnika razem z
nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji odpadów tak, by mogły być
poddawane specjalnemu przetwarzaniu, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej dla środowiska
naturalnego i zdrowia człowieka.
Pamiętaj, że wyrzucanie świetlówek do pojemnika na odpady komunalne jest zabronione ze
względu na substancje szkodliwe znajdujące się w świetlówkach energooszczędnych. Za wrzucenie
zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych do śmietnika lub porzucenie na łonie natury
grozi kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.
-Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel.
Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w
wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością.
Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.
-Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków
chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet
życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla
organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują
dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód
lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może
biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.
Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a
ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne
będą nowe leki lub większe ich dawki.
-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinno się wyrzucać prosto na śmietnik lub na
składowisko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców
nadających się do powtórnego użycia, po drugie jest on odpadem niebezpiecznym zawierającym
znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód
gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka.
Umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami powoduje, że znaczna ilość surowca
wtórnego pod postacią metali, szkła i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie, a przecież w
skali roku są to tysiące ton surowców.

Punkty w których możesz oddać odpady niebezpieczne.
Przeterminowane leki:
-Apteka „ROMAŃSKA” ul. Św. Ducha 31A
-Apteka „VERIS” ul. Raj 2
- Apteka „Centrum zdrowia” ul. Powstania Wlkp. 1
- Apteka „Magazynowa” ul. Św. Ducha 33/27
Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! - niezabrudzone papierowe
opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce
wtórne.

Zużyte akumulatory :
-Sklep „Dariusz Gabryszak” ul. Rynek 12
-Sklep „Tadeusz Latosiński” ul. Klonowa 1A
-Sklep „Ciachara Maciej” ul. Rynek 26
-Sklep „Car-Pol” ul. Rynek 3
Przy zakupie akumulatorów ołowiowych (kwasowych) pobierana jest opłata depozytowa, której
zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych
akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez
przedsiębiorcę. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży akumulatora, do przyjęcia
zużytego oraz pobrania opłaty depozytowej, jeżeli kupujący nie przekazał mu zużytego
akumulatora.

Zużyte baterie:
-Sklep „Mila” ul. Raj 2
-Sklep „Żabka” ul. Św. Ducha 14
-Sklep „Biedronka” ul. Św. Ducha 26
-Sklep „Wirnik” ul. Kościelna 10
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rynek 19

Zużyte świetlówki
-Sklep „Wirnik” ul. Kościelna 10

Elektrosprzęt
- sklep Biedronka ul. Św. Ducha 26 A (mały elektrosprzęt)

zbiórka objazdowa 2 razy do roku przez firmę wybraną w przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych ( terminy według ustalonego harmonogramu)
Pamiętaj podczas kupna nowej np. lodówki, pralki, akumulatora, opon, baterii czy świetlówki
sprzedawca na obowiązek odebrać stary zużyty sprzęt czy produkt nieodpłatnie w ramach
kupna nowego produktu.
Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Strzelno zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy
Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzelno
Nazwa i adres firmy zbierającej
zużyty sprzęt

1.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp.z o.o.

Adres punktu
zbierania zużytego
sprzętu
ul. Witosa 6
88-300 Mogilno
Sikorowo 25 A

2.

Sanikont
88-101 Inowrocław
ul. Kasprowicza 57

3.

PGKiM Janikowo
88-160 Janikowo

4.

PGKiM Inowrocław

ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
ul. Sosnowa 1

5.

Toensmeier Centrum
62-600 Koło
ul. Goplańska 2

6.

PKK w Kruszwicy Sp.z.o.o.
88-150 Kruszwica

