
Zużyte urządzenia elektryczne 

Wszystkie urządzenia przez które przepływa prąd elektryczny – obojętnie czy z akumulatora, baterii czy 
gniazdka wtyczkowego – muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych. 

Wywóz urządzeń elektrycznych o dużych rozmiarach ( pralki, zmywarki, urządzenia chłodnicze, piece, 
suszarki, odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, wieże hifi itd.) lub grzejniki olejowe odbywa sie w 
specjalnych terminach oddzielnie od wywozu odpadów wielkogabarytowych, z reguły na pisemne 
zgłoszenie. 

Urządzenia elektryczne małych rozmiarów jak np. zegary, telefony, tostery, miksery, ekspresy do kawy, 
golarki elektryczne, walkmany, gameboys, zabawki elektryczne itp. przyjmowane są przez pojazd zbierający 
substancje szkodliwe. 

Uwaga: Do zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać elementów budowlanych bez 
samodzielnej funkcji (np. kondensatory, kable, wtyczki), zamontowane na stałe urządzenia wentylacyjne i 
klimatyzacyjne, urządzenia do ciepłej wody, ogrzewacze akumulacyjne, kosiarki benzynowe, urządzenia z 
wyjętymi częściami i urządzenia kontaminowane (np. urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi). 

Specyficzne regulacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych w Państwa mieście lub gminie 
znajdziecie Państwo w kalendarzu wywozu śmieci. 

Dodatkowe punkty oddawania zużytych urządzeń 
elektrycznych: 

Gmina/miasto             Punkt przyjęć 

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

Godziny otwarcia: pon - pt     8.00 - 18.00 Uhr 

Gmina/miasto             Punkt przyjęć 

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

Godziny otwarcia: 
wt, śr, czw    godz. 9.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00  

so                godz. 9.00 - 12  

Gmina/miasto             Punkt przyjęć 

Engelskirchen 

Gummersbach 

Hückeswagen 

Entsorgungszentrum Leppe                              

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  



Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

Godziny otwarcia: pon - pt      godz. 7.30 - 16.00  

Gmina/miasto             Punkt przyjęć 

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum 
Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

Godziny otwarcia: pon. - pt     godz. 7.30 - 16.00  

Tutaj można bezpłatnie oddać zużyte urządzenia elektryczne pochodzące z 
prywatnych gospodarstw domowych i z zakładów przemysłowych! 

Uwaga: W przypadku oddania urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń chłodzących lub urządzeń IT w 
ilości większej niż 20 konieczne jest uprzednie zgłoszenie w centralnych punktach zbiorczych. 

 


