
 

 

 
 

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi 

odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego  

sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. 

Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych 

tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność  

w zakresie odbierania odpadów. 

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 

odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 

Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy  

w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie 

negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 

 

Rola, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego 

użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. 

 

Art. 13, ustęp 2. 

Gospodarstwo domowe, spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego 

użycia  i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.  

 

Stosownie do art. 35 ww. Ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu w miejsce specjalnie ku temu 

wyznaczone. Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego były oddawane wyłącznie do: 

• Lokalnych punktów zbierania zużytego sprzętu. Informacje na temat adresów 

tych punktów, można znaleźć m.in. na stronach internetowych danej gminy. 

• Bezpośrednio do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. 



 

 

• Miejscach sprzedaży podobnego sprzętu. Punkt sprzedaży detalicznej lub 

hurtowej jest zobowiązany do odbioru zużytego sprzętu w systemie 1 za 1 – czyli przy 

zakupie nowego urządzenia, stare można oddać w sklepie, pod warunkiem, że 

urządzenie jest tego samego rodzaju. 

• W sklepach o powierzchni powyżej 400 m² można bez konieczności kupowania 

nowego urządzenia, pozostawić sprzęt, którego wymiary nie przekraczają 25 cm. 

Jeśli sprzęt zawiera baterie, należy pamiętać, że baterie powinny osobno zostać 

wyrzucone do specjalnego pojemnika. Taki pojemnik powinien znajdować się w każdym 

punkcie sprzedaży detalicznej lub hurtowej baterii lub sprzętu z bateriami, którego 

powierzchnia wynosi min. 25 m². 

W ten oto sposób każdy z nas może uczestniczyć w procesie ponownego 

wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych  

i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać 

należy, że prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów  

i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone 

przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. 

 

 

 

 

Nie można obecnie wy świetlić tego obrazu.


