
�Od długiego już czasu przy
moim blokowym śmietniku
nie widziałem zużytej pralki
ani starego telewizora. Nie
wiem, czy to złomiarze tak
szybko i skutecznie sprzątają
ten sprzęt, czy też może fak−
tycznie staliśmy się bardziej
świadomi i kupując nową
pralkę lodówkę, telewizor czy
inną elektronikę od razu po−
trafimy zadbać o to, aby
sprzedawca obebrał z naszego
domu stary i zużyty sprzęt.
Chyba działają tu obie zasady.
Jakby nie było − ważne, aby
naszego środowiska nie szpe−
ciły ani tym bardziej nie zatru−
wały, resztki domowego zło−
mu, jakieś potłuczone stare ki−
neskopy czy komputerowe
monitory, baterie czy świe−
tlówki. 

21 października 2005 r. we−
szła w życie ustawa o zuży−
tym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (ang. WE−
EE), która wdrożyła unijną
dyrektywę 2002/96/EC w Pol−
sce.

Dyrektywa ta jest dyrekty−
wą środowiskową opartą na
zasadzie rozszerzonej odpo−
wiedzialności producenta
wprowadzającego sprzęt elek−
tryczny i elektroniczny na te−
rytorium kraju. W myśl tej za−
sady producent sprzętu jest
odpowiedzialny nie tylko za
odpady powstałe podczas pro−
dukcji, ale także za odpady
pozostałe po zużyciu wytwo−
rzonych przez niego produk−
tów. Producent jest więc obo−
wiązany do takiego projekto−
wania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, aby możli−
wy był jego odzysk a w szcze−
gólności recykling powstałych
odpadów. 

Ustawa określiła wymaga−
nia, jakim powinien odpowia−
dać sprzęt elektryczny i elek−
troniczny, jak również zasady
postępowania z zużytym

sprzętem w sposób zapewnia−
jący ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównowa−
żonego rozwoju. 

Wymieniona ustawa nałożyła
szereg obowiązków zarówno na
producentów i wprowadzają−
cych na rynek sprzęt, jak rów−
nież na jego użytkowników.

Obowiązki 
wprowadzającego sprzęt

Przedsiębiorca wprowadza−
jący na rynek sprzęt przezna−
czony dla gospodarstw domo−
wych jest obowiązany do zor−
ganizowania i sfinansowania
odbioru zużytego sprzętu,
a także jego przetwarzania,
odzysku, recyklingu i unie−
szkodliwiania. 
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Strony dofinansowane przez: 

Zużyty sprzęt trzeba oddać, a nie wyrzucać!

Elektrośmieci

Szczegółowy wykaz sprzętu podlegającego zapisom ustawy przedstawia się następująco:



Przedsiębiorcy, którzy pro−
dukują i sprzedają pod wła−
snym oznaczeniem sprzęt,
(także wyprodukowany przez
innego przedsiębiorcę), muszą
dołączać do niego informację
o zakazie pozbywania się zu−
żytego sprzętu razem z innymi
odpadami, odpowiednio go
oznakować oraz wyjaśnić zna−
czenie tego oznakowania.
Muszą także poinformować
o systemie zbierania i roli, ja−
ką spełnia gospodarstwo do−
mowe w odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu, oraz o po−
tencjalnych zagrożeniach dla
środowiska i zdrowia ludzi
związanych z obecnością
składników niebezpiecznych
w sprzęcie. Wprowadzający
sprzęt musi również osiągnąć
ustalone poziomy odzysku
i recyklingu. Rejestr firm
wprowadzających na rynek
sprzęt elektryczny i elektro−
niczny oraz firm zbierających
zużyty sprzęt prowadzi Głów−
ny Inspektorat Ochrony Śro−
dowiska.

W terminie 12 miesięcy od
dnia wprowadzenia nowego
typu sprzętu przedsiębiorca
jest zobowiązany do opraco−
wania informacji dotyczącej
ponownego użycia i przetwa−

rzania zużytego sprzętu. In−
formacja ta przeznaczona jest
wyłącznie dla prowadzącego
zakład przetwarzania. De−
montaż zużytego sprzętu elek−
trycznego i elektronicznego
oraz usuwanie z niego skła−
dników niebezpiecznych moż−
na prowadzić wyłącznie
w wyspecjalizowanych zakła−
dach. Przedsiębiorca prowa−
dzący zakład przetwarzania
po przyjęciu zużytego sprzętu
musi niezwłocznie usunąć
z niego części niebezpieczne,
a odpady powstałe po prze−
tworzeniu przekazać firmie
trudniącej się recyklingiem
lub innym odzyskiem.

Obowiązki 
użytkownika sprzętu

Użytkownik sprzętu prze−
znaczonego dla gospodarstw
domowych jest obowiązany
oddać zużyty sprzęt podmio−
towi prowadzącemu działal−
ność w zakresie zbierania zu−
żytego sprzętu. Ustawa wpro−
wadziła zakaz umieszczania
zużytego sprzętu elektryczne−
go i elektronicznego łącznie
z innymi odpadami. W usta−
wie znalazły się również od−
powiednie przepisy karne
zgodnie, z którymi tzw.
podrzucanie zużytego sprzętu
w miejscach do tego nie prze−
znaczonych podlega karze
grzywny. Użytkownik ma
prawo w momencie zakupu
nowego sprzętu nieodpłatnie
oddać zużyty sprzęt w ilości
nie większej niż kupowany
przez niego nowy sprzęt
w punkcie sprzedaży tego
sprzętu.

Obowiązki zbierającego 
zużyty sprzęt 

Za zbierającego zużyty
sprzęt uważa się prowadzące−

go punkt zbierania zużytego
sprzętu, w tym sprzedawcę
detalicznego i sprzedawcę
hurtowego, oraz gminną jed−
nostkę organizacyjną prowa−
dzącą działalność w zakresie
odbierania odpadów komunal−
nych i przedsiębiorcę posiada−
jącego zezwolenie na prowa−
dzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunal−
nych. Od 01 lipca 2006 r.
sprzedawca detaliczny i sprze−
dawca hurtowy są obowiązani
przy sprzedaży sprzętu prze−
znaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodpłatnego
przyjęcia zużytego sprzętu
w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, je−
żeli sprzęt jest tego samego
rodzaju.

Obowiązki Gminy 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt

6a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach (Dz.
U z 2005 r. Nr 136, poz. 2008
z późn. zm.) Urząd Miasta Lę−
dziny udostępnia mieszkań−
com na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń, wy−
kaz podmiotów znajdujących
się na terenie gminy zbierają−
cych zużyty sprzęt elektrycz−
ny i elektroniczny.
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Strony dofinansowane przez: 

Sposób oznakowania 
sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny znajdujących się na terenie gminy Lędziny
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