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Zgodnie z artykułem 13 ust.2, art. 37 i art.39 pkt.2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 
informujemy: 

 

Systemy zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu tworzą zbierający zużyty sprzęt, 
prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy, podmioty o których mowa w art. 45 
ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. 
zm.) - tj.: podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 
gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych 
artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, 
przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w 
szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna 
działalność w zakresie zbierania odpadów) oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do 
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego 
sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Podmiot, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie 
na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 
dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów. 

Gospodarstwo domowe może być miejscem wytworzenia odpadów urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Poprzez właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem polegającym na 
przekazaniu go uprawnionym do tego podmiotom, gospodarstwo domowe przyczynia się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, co zgodne jest z hierarchią 
postepowania z odpadami przewidzianą ustawą o odpadach.  

Przekazanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego przez gospodarstwa domowe 
zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o 
którym mowa art.45 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu 
gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego celem jest ponowne 
użycie zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu.  

Niniejsze czynności odbywają się w specjalistycznym zakładzie – zakładzie przetwarzania (w 
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, w których jest prowadzony demontaż zużytego 
sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po 
demontażu zużytego sprzętu, które posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami 
zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu); 

 

Wyjaśnienia pojęć: 

• odzysk - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w 
przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego 
odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w 
gospodarce; 
 

• recykling - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu 
lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling 
organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, 
które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; 
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• selektywne zbieranie - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień 
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. 

 

Przykładowo zużyty sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych można przekazać 
do dystrybutora tego sprzętu, do dystrybutora  prowadzącego jednostkę handlu 
detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej 
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do punktu serwisowego, 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami jn.: 

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego 
rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 
obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego 
samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w 
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej 
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do 
nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego 
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

4. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego 
sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest 
niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa 
sprzętu jest dla niego nieopłacalna. 

5. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy do katalogu 
zadań gmin. Informacje w tym zakresie, w tym o lokalizacji PSZOK znaleźć można na 
stronie internetowej urzędu danej gminy i w innym miejscu, zwyczajowo przyjętym przez 
gminę. 

 

Jeżeli odpady zużytego sprzętu pochodzą ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe (tj. ze 
źródeł innych niż gospodarstwa domowe i  ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze 
względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych) - właściwe zagospodarowanie odpadów powinno odbywać się z ogólnymi warunkami 
przenoszenia odpowiedzialności za wytwarzane odpady tj. zgodnie z art.27 ustawy o odpadach - 
np. do podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpowiednich rodzajów odpadów. Spośród wyżej wymienionych punktów mogą być to PSZOK 
pracujące również na warunkach odrębnych od warunków odbioru odpadów komunalnych lub 
punkty serwisowe.  

Informujemy, że Spółka Integrale IT nie jest Wprowadzającym, ani dystrybutorem sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych (zgodnie z definicją art. 4 pkt 14 ww. Ustawy) . 

 


