
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice 

 

Lp. 
Podmiot 

zbierający 
Miejsce 

zbierania 

Informacje  

o zbieranym  

zużytym sprzęcie 

1. 

Zakład Usług 

Komunalnych  

w Ziębicach  

Sp. z o.o. 

ul. Stawowa 2a,  

57-220 Ziębice 

tel. +48 74 8163 770 

Wielkogabarytowe 

urządzenia 

gospodarstwa 

domowego 

 

14. Grzejniki elektryczne 

2. Chłodziarki 

3. Zamrażarki 

5. Pralki 

8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

9. Piece elektryczne 

Małogabarytowe 

urządzenia 

gospodarstwa 

domowego 

1. Odkurzacze 

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, 

masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia 

służące do pielęgnacji ubrań 

7. Frytownice 

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników 

i opakowań 

Sprzęt 

teleinformatyczny  

i telekomunikacyjny 

 

b1. Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor  

i klawiatura 

b13. Komputery osobiste: Telefony 

b5. Komputery osobiste: Drukarki 

Sprzęt 

audiowizualny 

 

1. Odbiorniki radiowe 

2. Odbiorniki telewizyjne 

4. Sprzęt video 

Narzędzia 

elektryczne  

i elektroniczne,  

z wyjątkiem 

wielkogabarytowych, 

stacjonarnych 

narzędzi 

przemysłowych 

1. Wiertarki 

2. Piły 

3. Maszyny do szycia 

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, 

śrub lub podobnych zastosowań 

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 
 



2. 

KAZ-POL 

Kazimierz 

Zarzycki 

ul. Kościelna 2, 

57-220 Ziębice 

tel. +48 74 8190 417 

Sprzęt 

audiowizualny 

1. Odbiorniki radiowe 

2. Odbiorniki telewizyjne 

3. Kamery video 

4. Sprzęt video 

5. Sprzęt hi-fi 

6. Wzmacniacze dźwięku 

7. Instrumenty muzyczne 

8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji 

dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 

 

3. NEONET S.A. 

Rynek 24,  

57-220 Ziębice 

tel. +48 74 8308 612 

Wielkogabarytowe 

urządzenia 

gospodarstwa  

domowego 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 

10. Elektryczne płyty grzejne 

11. Mikrofalówki 

12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego 

typu przetwarzania żywności 

14. Grzejniki elektryczne 

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomiesz-

czeń, łóżek, mebli wypoczynkowych 

16. Wentylatory elektryczne 

17. Urządzenia klimatyzacyjne 

18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonu-

jący 

2. Chłodziarki 

3. Zamrażarki 

4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwo-

wania i przechowywania żywności 

5. Pralki 

6. Suszarki do ubrań 



7. Zmywarki 

8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

9. Piece elektryczne 

Małogabarytowe 

urządzenia  

gospodarstwa  

domowego 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Odkurzacze 

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, 

golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub 

rejestrowania czasu 

12. Wagi 

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

2. Zamiatacze do dywanów 

3. Pozostałe urządzenia czyszczące 

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania 

wyrobów włókienniczych 

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urzą-

dzenia służące do pielęgnacji ubrań 

6. Tostery 

7. Frytownice 

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 

pojemników i opakowań 

9. Noże elektryczne 

Sprzęt  

teleinformatyczny  

i telekomunikacyjny 

  

  

  

  

  

  

  

a1. Scentralizowane przetwarzanie danych: Komputery duże 

a2. Scentralizowane przetwarzanie danych: Stacje robocze 

a3. Scentralizowane przetwarzanie danych: Jednostki drukujące 

b1. Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, 

mysz, monitor i klawiatura 

b11. Komputery osobiste: Faksy 

b13. Komputery osobiste: Telefony 

b15. Komputery osobiste: Telefony bezprzewodowe 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

b16. Komputery osobiste: Telefony komórkowe 

b17. Komputery osobiste: Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne 

b18. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji 

głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

b2. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

b3. Komputery osobiste: Notebooki 

b5. Komputery osobiste: Drukarki 

b6. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący 

b7. Komputery osobiste: Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

b8. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, prze-

twarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną 

Sprzęt  

audiowizualny 

  

  

  

  

  

  

  

1. Odbiorniki radiowe 

2. Odbiorniki telewizyjne 

3. Kamery video 

4. Sprzęt video 

5. Sprzęt hi-fi 

6. Wzmacniacze dźwięku 

7. Instrumenty muzyczne 

8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwię-

ku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i 

obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 

Narzędzia  

elektryczne  

i elektroniczne,  

z wyjątkiem  

wielkogabaryto-

wych,  

stacjonarnych  

narzędzi  

przemysłowych 

3. Maszyny do szycia 



Zabawki,  

sprzęt rekreacyjny 

i sportowy 

  

  

  

2. Kieszonkowe konsole do gier video  

3. Gry video 

5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 

7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

 

 

Na terenie Gminy Ziębice funkcjonuje również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy Gminy 

Ziębice mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, za którego organizację i utrzymanie odpowiedzialny jest 

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o., ul Stawowa 2a, 57-220 Ziębice (więcej informacji na stronie– www.zuk.ziebice.pl). 


