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INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM 
I ELEKTRONICZNYM 

Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej nazywany sprzętem) przeznaczony dla gospodarstw 
domowych musi być oznaczony symbolem przekreślonego kosza. 

 

Symbol ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie 
będzie bezpłatnie przyjęty. Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Nie 
można samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń 

Wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dostępny 
w elektronicznym rejestrze BDO. 

Zużyty sprzęt jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska, mogącym zawierać szkodliwe 
substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonych urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód 
gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowiąc zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów szkodliwe substancje zostaną 
unieszkodliwione, a odzyskane surowce można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń, co 
zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia 
kosztów technologicznych. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ponownego użycia 
i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu i w ten sposób aktywnie uczestniczyć w ochronie 
środowiska.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne 
z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, 
w jednostkach 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 detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych. 

Ponadto: 

 sprzedawca 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, 

 sprzedawca, dostarczając Klientowi 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, 

 prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcie 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. 


