
 
 

REGULAMIN ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pn.  

„Elektrośmieci oddajesz – sadzonkę dostajesz!”. 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy pn. 

 "Nasze środowisko - naszą przyszłością (MN-VN)"  w ramach w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20202. 

1. Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie LGD "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" z siedziba 

w Czerwonce Włościańskiej. 

2. Zbiórka elektrośmieci odbywać się będzie w dniu 30.09.2022 w godz. 8:00 – 17:00, 

w  wyznaczonym przez organizatora miejscu tj. plac przy Urzędzie Gminy Czerwonka, 

(Czerwonka Włościańska 38). 

3. Akcja skierowana jest do mieszkańców Gmin Obszaru LGD objętych LSR na lata 2015-2024 

tj. Czerwonka, Różan, Szelków, Maków Mazowiecki, Sypniewo, Młynarze, Krasnosielc, 

Płoniawy – Bramura. 

4. Celem zbiórki elektrośmieci jest edukacja i promowanie świadomości ekologicznej, 

kształtowanie nawyku wyodrębniania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z recyklingu. 

5. Pod pojęciem elektrośmieci rozumie się kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych oraz baterie.  

6. Każda osoba, która w czasie trwania akcji dostarczy:  

 1 szt. sprzętu elektrycznego o wadze powyżej 3 kg (np. lodówka, pralka, telewizor, 

odkurzacz, mikrofala, komputer) lub 

 drobny sprzęt elektryczny o łącznej wadze minimalnej 3 kg (np. blender, żelazko, 

mikser, suszarka) lub 

 30 szt. baterii, 

otrzyma 1 szt. sadzonki. 

7. Każdy uczestnik otrzymuje 1 sadzonkę, nawet w przypadku gdy dostarczy wielokrotności 

ww. sprzętów. 

8. Sadzonki będą do odbioru w dniu zbiórki elektrośmieci tj. 30 września 2022r.  

9. Ilość sadzonek jest ograniczona. W przypadku wyczerpania puli sadzonek Organizator 

odbierze elektrośmieci za darmo bez wydawania sadzonki. 

10. Zgłoszenie udziału w zbiórce tj. dostarczenie do wyznaczonego punktu elektrośmieci jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

11. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 29 71 79 505 wew. 39 lub  29 761 60 78. 

12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lgdzielonyszlak.pl 


