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Gorzów - ''Moje miasto bez
elektrośmieci''

W ramach programu ''Moje miasto bez
elektrośmieci'' mieszkańcy Gorzowa mogą
korzystać z darmowych punktów, w
których przyjmowane są zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne. Transport
ciężkiej lodówki czy pralki można zamówić.
Jest bezpłatny. 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, nawet te najmniejsze, zawierają w sobie
toksyczne substancje. Nieprawidłowe przechowywanie sprzętu, w nieprzystosowanym
do tego miejscu, może spowodować uwolnienie się tych toksyn do środowiska.
Dlatego tak ważne jest, aby elektrośmieci trafiły do punktów selektywnej zbiórki, po
czym trafią do zakładu przetwarzania. Zostaną tam poddane procesowi przetwarzani
oraz recyklingowi. 

W Gorzowie punkt odbioru eleketrośmieci mieści się m.in. przy ul. Walczaka 29. Działa
od poniedziałku do piątku od godz. 8-16. 

Odbiór z domów można zamówić na stronie www.elektrosmieci.pl, lub pod nr 2222
333 00.
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