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Odpady „elektrośmieci” będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu miejsca ich wystawienia do 

Urzędu Gminy Kolno nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego odbiór. 

 

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, 
nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na 
baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i 
drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki i LEDy. 

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralka, lodówka, 

zamrażarka, suszarka do ubrań, zmywarka, kuchenka elektryczna) 
• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. golarka elektryczna, mikser, 

suszarka do włosów, mikrofalówka) 
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputer, telefon) 
• sprzęt audiowizualny (np. telewizor, radio) 
• sprzęt oświetleniowy  
• narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 

narzędzi przemysłowych (np. wiertarka, piła) 
• zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

Zapamiętaj! Nie demontuj samodzielnie zużytego sprzętu – możesz w ten sposób uwolnić 
substancje, które zarażają środowisku i Twojemu zdrowiu. Zużyty sprzęt elektryczny powinien być 
kompletny.  

 
Pamiętaj! „Elektrośmieci” oraz opony należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano 

lub w dniu poprzedzającym wywóz. 

 

Każdy właściciel nieruchomości, który chce się pozbyć odpadów powinien wystawić je przed 

nieruchomość, tak aby operator mógł te odpady zabrać. Koniecznym jest, by dojazd do tych miejsc był 

swobodny, aby pracownicy firmy mogli podjechać samochodem ciężarowym bezpośrednio do miejsca, 

gdzie złożone są odpady. 

 

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i wielorodzinne – miejscowości WRZESIEŃ 

Górkowo , Lutry , Wągsty , Wójtowo , Wysoka Dąbrowa 20 

Górowo, Kolno , Kruzy , Tejstymy 21 

Bęsia , Kabiny, Kominki , Oterki , Otry Ryn Reszelski, Samławki , Tarniny , Wólka 22 


