POWIAT SKIERNIEWICKI

Regulamin
jesiennej, objazdowej zbiórki elektroodpadów w gminach
„Zmieniajmy OGRODY I SADY w zamian za elektroodpady”
1. Organizatorem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej Zbiórka)
na terenie powiatu Skierniewickiego jest Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
3 Maja nr 6, 96-100 Skierniewice

ul. Konstytucji

(dalej Organizator).

2. Celem Zbiórki jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce
o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wśród mieszkańców powiatu skierniewickiego.
3. Zbiórka zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, uczestnicy Zbiórki zobowiązani są zachować
odpowiedni dystans społeczny i przestrzegać wprowadzonych przez Organizatora zasad
zgodnych z obowiązującymi w dniu zbiórki zaleceniami w tym zakresie.
5. Zbiórka polega na wymianie elektroodpadów na wybrane sadzonki roślin.
6. Za dostarczony kompletny zużyty sprzęt w wyznaczonym terminie i miejscu zbiórki (zgodnie z
Harmonogramem określonym w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) przekazującym
przyznawane są „EKO-listki” w zależności od rodzaju i ilości przekazanego elektroodpadu:
jeden EKO-listek - za 1 sztukę elektroodpadu typu: komputer, telewizor, monitor, kuchenka
mikrofalowa, drukarka, klimatyzator
trzy EKO-listki

- za 1 sztukę wielkogabarytowego elektroodpadu typu: pralka, lodówka,
zamrażarka, kuchnia, zmywarka, piec elektryczny, wielkogabarytowe
elektronarzędzia.

Klasyfikacja odpadów małogabarytowych i nietypowych oraz nieuwzględnionych powyżej
rozpatrywana będzie indywidualnie podczas Zbiórki.
7. Zgromadzone podczas Zbiórki elektroodpadów „EKO-listki” można wymienić na wybrane przez
siebie sadzonki roślin.
8. Uczestnicy Zbiórki będą mogli wymienić zgromadzoną ilość „EKO-listków” na wybrane przez
siebie sadzonki roślin* dostępne podczas Zbiórki spośród dowolnych kategorii:
Przykładowe roślinki za jeden EKO-listek: żurawina, pachysandra, małe berberysy
Przykładowe roślinki za trzy EKO-listki: borówka amerykańska, róża pnąca, pigwowce,
weigela, tawuła
Przykładowe roślinki za pięć EKO-listków: stare odmiany jabłoni, gruszy, pigwa, Magnolia,
Rhododendrony, Powojnik, Hortensja
9. Regulamin Zbiórki dostępny jest na stronie www.powiat-skierniewice.pl/, w lokalnych mediach
oraz w dniu i miejscu Zbiórki.
* przykłady dostępnych sadzonek roślin mają charakter poglądowy, ilość sadzonek roślin poszczególnych gatunków jest
ograniczona / decyduje kolejność odbioru roślin

POWIAT SKIERNIEWICKI

Załącznik nr 1 do Regulaminu jesiennej, objazdowej zbiórki elektroodpadów w gminach
„Zmieniajmy OGRODY I SADY w zamian za elektroodpady”

HARMONOGRAM JESIENNYCH ZBIÓREK ELEKTROODPADÓW
w powiecie skierniewickim, w poszczególnych gminach:

25 września 2021
8.00 - 9.30 Gmina Głuchów – Punkt Segregacji Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Klonowa
9.00 – 10.30 Gmina Godzianów – ul. T. Kościuszki parking przy placu zabaw
12:00 – 13.30 Gmina Słupia – przy OSP w Słupi
13:00 – 14:30 Gmina Lipce Reymontowskie – parking przy GOK

2 października 2021
8.00 – 9.30 Gmina Bolimów – przy Domu Ludowym
10.30 -12.00 Gmina Maków – przy Amfiteatrze
12.00 -13.30 Gmina Skierniewice „północ“ – przy OSP Mokra Lewa

9 października 2021
8.00 - 9.30 Gmina Kowiesy – parking przy Szkole Podstawowej w Kowiesach
10.30 – 12.00 Gmina Nowy Kawęczyn - przy OSP Nowy Kawęczyn
13.00 – 14.30 Gmina Skierniewice „południe“ – przy OSP Żelazna obok Kwiaciarni

Skierniewice, 30.08.2021

