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Grupa sprzętu
elektrycznego i Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego
elektronicznego

Stawka
jednostkowego
kosztu
gospodarowania
odpadami liczona
za sztukę sprzętu
wprowadzonego
w PLN/szt. (netto)

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. ZamraŜarki

22,91
22,91
22,91

4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do chłodzenia,
konserwowania i przechowywania Ŝywności

22,91

1. Wielkogabarytowe urzadzenia chłodzące
2. Chłodziarki

11. Mikrofalówki

6,27
1,60
6,27
6,27
6,27
6,27
1,60
1,60

12a. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do gotowania i
innego typu przetwarzania Ŝywności

6,27

12b. Ekspresy ciśnieniowe

14b. Grzejniki Konwektorowe

1,60
1,60
6,27
1,60
1,60

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia uŜywane do ogrzewania
pomieszczeń, łóŜek, mebli wypoczynkowych

1,60

16a. Wentylatory elektryczne

1,60

16b. Pokojowe wentylatory biurkowe i stojące podłogowe

1,60

5a. Pralki
5b. Pralki wirnikowe, wirówki bielizny
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
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13a. Elektryczne urządzenia grzejne
13b. Podgrzewacze ciepłej wody uŜytkowej
14a. Grzejniki elektryczne

17. Urządzenia klimatyzacyjne
18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne (okapy) i sprzęt
konfekcjonujący
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22,91
1,60

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Pozostałe urządzenia czyszczące

1,64
1,64
1,64

4. Urządzenia uŜywane do szycia, dziania, tkania i innego typu
przetwarzania wyrobów włókienniczych

0,41

5. śelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia słuŜące do pielęgnacji ubrań

0,41

6. Tostery
7. Frytownice

0,41
0,41

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i
zamykania pojemników i opakowań

0,41

9. NoŜe elektryczne

0,41

1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanów
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10. Urządzenia do strzyŜenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania
zębów, golenia, masaŜu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

0,41

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania
lub rejestrowania czasu

0,41

12. Wagi

0,41

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

0,41

Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi-fi
6. Wzmacniacze dźwięku
7. Instrumenty muzyczne
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0,76
5,84
0,16
1,31
1,31
1,31
-

8.1.Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji
dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych o masie do
0,5kg

0,05

8.1.Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji
dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych o masie
powyŜej 0,5kg

0,76

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem
wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
1. Wiertarki

0,65

2. Piły i urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych

1,90

3. Maszyny do szycia

1,50

4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania,
cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub
podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

1,90

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania
nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

1,90

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

1,90

7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu
nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

1,90

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

1,90

9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

1,90
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W celu ustalenia wartości brutto kosztów gospodarowania odpadami do powyŜszych kwot naleŜy
dodać podatek VAT w stawce 22%.
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