Koszt gospodarowania odpadami i recykling (KGO)

Koszt gospodarowania odpadami
Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym z dnia 1 stycznia 2009 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca
detaliczny udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania
odpadami – KGO.
KGO obejmuje koszty zbierania, przetwarzania oraz recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Ceny sprzedawanych przez ALCAR POLSKA Sp. z o.o. produktów zawierają koszty
gospodarowania odpadami. Wysokość KGO dla poszczególnych kategorii
produktowych znajdują się w pliku PDF – KGO 2014.pdf, dostępnym na stronie firmy
www.alcar.pl.
(KGO w pliku pdf są kosztami netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do
wymienionych w tabeli kwot doliczyć 23 % VAT).

Recycling
.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także
do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszej
firmie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Sprzęt mogą Państwo odesłać
na własny koszt na adres naszej firmy po uprzednim poinformowaniu nas o tym
telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub
Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym
recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje
takie znajda Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Podajemy również informacje o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i
baterii. Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi. W celu
zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia

odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw
2002/96/WE i 2006/66/WE.



Wykazy miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
dostępne są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.
Tu można oddać elektrośmieci - kliknij

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne
zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej
gospodarce odpadami.

Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii
można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania
lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za
niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć
się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z
władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego
rodzaju przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim
przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.

