Definicja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przyjmowanego przez sprzedawców
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest często do odpadów niebezpiecznych. Ponadto jest możliwość
odzyskania z tych odpadów zawartych w nim metali ciężkich i innych surowców. Zatem należy go traktować
w specjalny sposób.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez
zużyty sprzęt rozumie się sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowiący odpady.
Natomiast za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznawany jest:
✓
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
✓
zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który podobny jest
do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych ze względu na charakter i ilość.
Jeżeli więc oba warunki (charakter i ilość) są spełnione, to jako zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
kwalifikuje się też ten pochodzący od innych podmiotów, np. urzędów, biur, prowadzących działalność gospodarczą,
w tym prowadzących instalowanie sprzętu.

Kim jest dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jakie ma obowiązki?
Zgodnie z przepisami ww. ustawy dystrybutorem jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej lub osoba prawna, która udostępnia lub wprowadza sprzęt do obrotu.
Dystrybutor, w tym sprzedawca hurtowy lub detaliczny obowiązani są 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.
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.
Ponadto, dystrybutor musi:
✓

udostępniać na rynku wyłącznie sprzęt:
o wprowadzony do obrotu przez firmę wpisaną do rejestru BDO lub pochodzący od producenta, który
wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
o oznakowany symbolem selektywnego zbierania.
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✓
umieszczać w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o punktach zbierania zużytego
sprzętu, a jeśli sprzedaje sprzęt za pomocą internetu, to musi przekazać informację w sposób umożliwiający
zapoznanie się z nią, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu,
✓
udostępniać na rynku sprzęt wraz z dołączoną do niego ulotką informacyjną, w przypadku sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punkt serwisowy sprzętu
Obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu jest również prowadzący punkt serwisowy, 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.
Musi on też umieścić w punkcie serwisowym w widocznym miejscu informacji o punktach zbierania zużytego
sprzętu i o możliwości przyjęcia przez niego zużytego sprzętu.

Gdzie można bezpiecznie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?
1)
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - możliwość bezpłatnego oddania
zużytego sprzętu przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
2)
mPSZOK – mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w wybranych
miejscach miejscowości udostępniany jest kontener przeznaczony do bezpłatnego przyjmowania odpadów
komunalnych, w tym odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych;
3)
Miejski Punkt Elektroodpadów – w punkcie można oddać bezpłatnie i całodobowo drobne
elektroodpady, np. ładowarki do telefonów, telefony komórkowe oraz żarówki;
4)
Punkt sprzedaży
✓ Wymiana urządzania na nowe:
o do punktu sprzedaży można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że oddawany sprzęt jest tego samego
rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
o w przypadku dostarczenia nabywcy nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych, dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy, pod warunkiem, że zużyty sprzęt
jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
5)
Punkt serwisowy - zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać bezpłatnie do punktu
serwisowego 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;
6)
Zbierający zużyty sprzęt - podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (posiadający odpowiednie decyzje) zobowiązani
są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych.
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Oznaczenie sprzętu symbolem selektywnego zbierania?
Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Źródło: załącznik nr 2 do ww. ustawy

Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika,
wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny.

Wyjątek od obowiązku przyjęcia zużytego sprzętu
Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z powodu
zanieczyszczenia stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób go przyjmujących. Jeśli jednak przyjęli taki sprzęt,
to muszą go magazynować w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach (utwardzone, zadaszone,
odgrodzone). Następnie sprzęt ten muszą przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję
w zakresie gospodarki odpadami. Zebrany zużyty sprzęt można też przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania
za pośrednictwem innego zbierającego

Obowiązki wytwórcy odpadów
Instalator prowadząc działalność gospodarczą, staje się wytwórcą odpadów, a więc podlega rejestracji w BDO (Baza
Danych Odpadowych). W chwili przekazywania zużytego sprzętu zobowiązany jest do wystawienia KPO (Karta
Przekazania Odpadów). Karta KPO jest niezbędna do przyjęcia odpadów przez profesjonalnego zbierającego.

Zobacz także artykuł pt. Co możesz zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Znasz nasze media społecznościowe?
Zachęcamy do ich odwiedzenia
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