
                                                                          
 

Regulamin akcji „Zmieniajmy OGRODY I SADY w zamian za elektroodpady” 

1. Organizatorem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej Zbiórka)  

na terenie Gminy Mszczonów jest Urząd Miejski w Mszczonowie, ul. Plac Piłsudskiego 1, 96-320 

Mszczonów oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,  

ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa (dalej Organizator/rzy).  

2. Celem Zbiórki jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko,                          

a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wśród 

mieszkańców Gminy Mszczonów.  

3. Zbiórka zostanie przeprowadzona w dniu 8 października 2022 roku w godzinach 9.00 - 14.00 na parkingu 

przed Urzędem Miejskim w Mszczonowie, ul. Plac Piłsudskiego 1. 

4. Akcja zbiórki jest skierowana do mieszkańców Mszczonowa i okolic. 

5. Zbiórka polega na wymianie elektroodpadów i baterii na wybrane sadzonki roślin. 

6. Za dostarczony kompletny zużyty sprzęt w wyznaczonym terminie i miejscu zbiórki przekazującym 

przyznawane są „EKO-listki” w zależności od rodzaju i ilości przekazanego elektroodpadu: 

jeden EKO-listek - za 1 sztukę elektroodpadu typu: komputer, telewizor, monitor, kuchenka  

                                  mikrofalowa, drukarka, klimatyzator 

trzy EKO-listki  - za 1 sztukę wielkogabarytowego elektroodpadu typu: pralka, lodówka,  

                                 zamrażarka, kuchnia, zmywarka, piec elektryczny, wielkogabarytowe  

                                 elektronarzędzia 

Klasyfikacja odpadów małogabarytowych i nietypowych oraz nieuwzględnionych powyżej rozpatrywana 

będzie indywidualnie podczas Zbiórki.  

7. Zgromadzone podczas Zbiórki elektroodpadów „EKO-listki” można wymienić na wybrane przez siebie 

sadzonki roślin.  

 

8. Uczestnicy Zbiórki będą mogli wymienić zgromadzoną ilość „EKO-listków” na wybrane przez siebie 

sadzonki roślin* dostępne tylko podczas Zbiórki spośród dowolnych kategorii: 

 

 Przykładowe roślinki za trzy EKO-listki: małe sadzonki: trzmielina, azalia japońska, barwinek, tuja, 

dabecja szkocka, bukszpan, berberys; różne gatunki/cebulki: tulipan, krokus, czosnek ozdobny, irys, 

 

 Przykładowe roślinki za pięć EKO-listków: borówka amerykańska, jeżyna, jagody Goji, porzeczka, 

agrest, świdośliwa, budleja, pigwowce, hortensja, róża, weigela, pięknotka, 

 

 Przykładowe roślinki za siedem EKO-listków:  odmiany jabłoni, gruszy, śliwy, pigwa, dereń jadalna, 

magnolia, rhododendron, powojnik, milin amerykański. 

 

9. Regulamin Zbiórki dostępny jest na stronie www.mszczonow.pl, w lokalnych mediach oraz w miejscu 

Zbiórki w czasie trwania akcji. 

 * Przykłady dostępnych sadzonek roślin mają charakter poglądowy, ilość sadzonek roślin poszczególnych gatunków jest 

ograniczona/ decyduje kolejność odbioru roślin. 

Mszczonów, dn. 15.09.2022 r.  

http://www.powiat-skierniewice.pl/

