BEZPŁATNE POJEMNIKI NA ZU˚YTE ÂWIETLÓWKI
KOMPAKTOWE DLA MIESZKA¡CÓW

Szanowni Paƒstwo,

Zadowolenie mieszkaƒców to tak˝e zadowolenie Paƒstwa, administratorów nieruchomoÊci. Codzienne
dbanie o czystoÊç, bezpieczeƒstwo i prawidłowe funkcjonowanie budynku mieszkalnego wymaga
starannoÊci i wdra˝ania najlepszych rozwiàzaƒ, których oczekujà mieszkaƒcy. Czy wszystkie rozwiàzania
ju˝ funkcjonujà w zarzàdzanych przez Paƒstwa nieruchomoÊciach?
Segregacja odpadów jest ju˝ powszechna, ale czy w pełni satysfakcjonuje mieszkaƒców? Czy poza
pojemnikami na papier, plastik czy szkło udost´pniajà Paƒstwo inne pojemniki? Gdzie mieszkaƒcy
wyrzucajà odpady niebezpieczne, takie jak Êwietlówki kompaktowe?
Zgodnie z realizowanà dyrektywà unijnà, tradycyjne ˝arówki zostanà wycofane ze sprzeda˝y do wrzeÊnia
2012 roku, a ich miejsce w wi´kszoÊci zajmà Êwietlówki kompaktowe. Oznacza to, ˝e w kolejnych
latach w mieszkaniach w administrowanych przez Paƒstwa nieruchomoÊciach pojawià si´, w znacznych
iloÊciach, zu˝yte Êwietlówki kompaktowe (w całej Polsce około 30 mln szt./3 000 ton rocznie).
Obowiàzujàce prawo (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
wraz z póêniejszymi zmianami) zabrania wyrzucaç zu˝yte Êwietlówki do Êmietnika razem z nieczystoÊciami
komunalnymi i nakłada obowiàzek segregacji odpadów tak, by mogły byç poddawane specjalnemu
przetwarzaniu, z uwagi na zawartoÊç rt´ci niebezpiecznej dla Êrodowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

1

ElektroEko w ramach swoich zadaƒ statutowych realizuje
aktualnie pilota˝owy projekt zbierania zu˝ytych Êwietlówek
kompaktowych z gospodarstw domowych.
Program ten zakłada zamontowanie specjalnych pojemników na zu˝yte Êwietlówki kompaktowe przy wybranych
nieruchomoÊciach, liczàcych minimum 50 lokali mieszkaniowych (podobnie jak pojemniki na baterie, makulatur´
czy szkło):
	na terenie zamkni´tych/strze˝onych osiedli mieszkaniowych/zamkni´tych podwórek

Pojemnik jest odporny na warunki atmosferycznie.
Wewnàtrz pojemnika znajduje si´ specjalny worek foliowy,
za pomocà którego pojemnik jest opró˝niany.

	lub w zamykanych pomieszczeniach Êmietnikowych
(altanka/zasieka/pergola/komora)

wymiary: 62 cm szerokoÊci, 46 wysokoÊci, 42 cm gł´bokoÊci;
pojemnoÊç 45 litrów

Je˝eli administrowane przez Paƒstwa nieruchomoÊci nie
posiadajà zamykanych pomieszczeƒ Êmietnikowych, alternatywnym rozwiàzaniem mo˝e byç ustawienie pojemnika
stojàcego:
	w budynku administracji osiedla
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	lub przy całodobowej recepcji budynku

wymiary: szerokoÊç 80 cm, wysokoÊç 40 cm

Ten pojemnik nie nadaje si´ do zastosowania w altankach,
komorach, pergolach Êmietnikowych oraz na klatkach schodowych. Wewnàtrz pojemnika znajduje si´ ruchome dno
na spr´˝ynie oraz specjalny worek foliowy, za pomocà którego
pojemnik jest opró˝niany.

Udział w projekcie nie wià˝e si´ z ˝adnymi kosztami z Paƒstwa
strony, poniewa˝ ElektroEko b´dzie finansowaç:
Dostarczenie i monta˝ pojemników
Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych
Odbiór zebranych zu˝ytych Êwietlówek kompaktowych
	Dostaw´ do zakładu przetwarzania i przetworzenie
zu˝ytych Êwietlówek kompaktowych

Do Paƒstwa zadaƒ nale˝ałoby wskazanie miejsc zamontowania pojemników oraz dystrybucja, w budynkach
obj´tych programem, dostarczonych przez ElektroEko materiałów edukacyjnych, informujàcych mieszkaƒców o zainstalowanych pojemnikach:
Plakat A4 i Ulotka DL (21x10 cm)
Masz ZU˚YTÑ
ÂWIETLÓWK¢?

Âwietlówki kompaktowe tzw. ˝arówki
energooszcz´dne sà przyjazne Êrodowisku.

Za zorganizowanie i finansowanie projektu odpowiada
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego
i Elektronicznego SA, która została powołana do ˝ycia
przez najwi´ksze firmy i organizacje zrzeszajàce producentów i importerów sprz´tu AGD, RTV, IT i OÊwietlenia (m. in.
Philips Lighting Poland SA, Osram Sp. z o.o., General
Electric Company Polska Sp. z o.o.).
Program jest realizowany od 2010 roku i do tej pory
zainstalowaliÊmy ju˝ około 1000 pojemników (w Poznaniu,
Warszawie, Łodzi i Krakowie).
Wi´cej informacji na nasz temat znajdziecie Paƒstwo
na stronie: www.zuzyteswietlowki.pl, gdzie znajduje si´
formularz zgłoszeniowy.
Pojemnik na zu˝yte Êwietlówki w Paƒstwa nieruchomoÊci
to wyraz troski o Êrodowisko, a tak˝e wzrost ÊwiadomoÊci
ekologicznej mieszkaƒców.
Poprzez zmniejszenie masy odpadów zmieszanych malejà
koszty ich wywozu.
Paƒstwa firma jest pozytywnie postrzegana - jako dbajàca
o Êrodowisko naturalne i zdrowie mieszkaƒców.
Ch´ç uczestnictwa w projekcie mo˝na zgłaszaç równie˝
mailowo (maciej.gakowski@elektroeko.pl) lub telefonicznie
(tel. 606 482 100).
Pozdrawiam,

Zu˝ywajà ok. 5 razy mniej energii, ni˝ zwykłe ˝arówki
Âwiecà nawet do 10 razy dłu˝ej
Zmniejszajà emisj´ dwutlenku w´gla do atmosfery

Zu˝ytych Êwietlówek nie wolno wrzucaç
do Êmietnika wraz z innymi odpadami!
Âwietlówki zawierajà rt´ç, która mo˝e wydostaç si´ ze stłuczonej
baƒki i przeniknàç do gleby, wody i powietrza, niszczàc
Êrodowisko naturalne i zagra˝ajàc zdrowiu Twojemu i Twoich
najbli˝szych. Wyrzucajàc zu˝ytà Êwietlówk´ łamiesz prawo
(Ustawa o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
z 21 paêdziernika 2005 r.).

Teraz zu˝yte Êwietlówki mo˝esz zostawiç
w specjalnych pojemnikach
Aby chroniç Êrodowisko, w Twoim miejscu zamieszkania zostały
udost´pnione specjalne pojemniki na zu˝yte Êwietlówki
oznaczone znakiem recyklingu. Mo˝esz je równie˝ oddaç
w sklepie lub hurtowni bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Maciej Gàkowski
Specjalista ds. Realizacji Projektów Specjalnych

90% ka˝dej zu˝ytej Êwietlówki mo˝na
ponownie wykorzystaç do produkcji nowej.

Wrzuç jà do pojemnika
z tym znakiem!

Ze sklepów, hurtowni oraz punktów zbierania zu˝yte Êwietlówki
trafiajà do zakładu przetwarzania, gdzie ich poszczególne
elementy sà poddawane procesom odzysku i przekazywane
do recyklingu.
Transport, przetworzenie i neutralizacjà zu˝ytych Êwietlówek
organizuje i finansuje, działajàca na zasadach not for profit,
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego
i Elektronicznego.

Wi´cej informacji

www.zuzyteswietlowki.pl

tel.   +48 22 4318260
faks +48 22 4318269
kom: +48 606 482 100
www.zuzyteswietlowki.pl
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ElektroEko Organizacja Odzysku Sprz´tu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa
tel.: +48 22 431 82 60
faks: + 48 22 431 82 69
e-mail: elektroeko@elektroeko.pl
Infolinia: 801 011 180
www.zuzyteswietlowki.pl

