
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

 

 Dnia 21 października 2005 r weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym, która szczegółowo określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 

ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym jej zamierzeniem 

jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 

który jest niezbędny w celu wypełnienia określonych wymagań w tym zakresie. 

Ustawa stanowi transpozycję dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w tej sprawie. 

 Warunkiem koniecznym wypełnienia zobowiązań członkowskich jest 

organizacja systemu selektywnego zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych oraz utworzenie dogodnej infrastruktury zwrotu tych urządzeń. Zasady 

działania tego systemu wytycza ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Jej przepisy ustalają zatem obowiązki dla wprowadzających sprzęt, zbierających zużyty 

sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania, prowadzących działalność w zakresie 

recyklingu oraz innych procesów odzysku, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Wprowadzają również obowiązki względem użytkowników sprzętu 

przeznaczonego dla gospodarstw domowych, dotyczące przekazywania odpadów zbierającym 

zużyty sprzęt oraz zakazu umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami. Sprawy 

związane z rejestracją wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem 

leżą w gestii Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Do obowiązków GIOŚ 

należy także monitorowanie systemu gospodarki zużytym sprzętem, prowadzanie baz danych, 

przyjmowanie sprawozdań od wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców gospodarujących 

zużytym sprzętem, wydawanie decyzji ustalających wysokość należnej opłaty produktowej.  

 Istotnym elementem powstającego systemu jest rejestracja wszystkich 

wprowadzających sprzęt oraz przedsiębiorców gospodarujących zużytym sprzętem. 

Tak więc, przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania 

sprzętu, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku 

są obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis 

do rejestru. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2006 roku. W przypadku 

przedsiębiorców wykonujących już w/w działalność gospodarczą termin złożenia 

wniosku o wpis do rejestru GIOŚ wyznaczony został do dnia 30 września 2006 roku.  



 W tworzeniu systemu gospodarowania zużytym sprzętem istotna jest współpraca 

wszystkich podmiotów uczestniczących w „cyklu życia” urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych, tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów oraz podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie odzysku oraz samorządów gminnych. Zadaniem gmin  

jest m.in. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, pochodzących z gospodarstw domowych.   

 Podkreślenia wymaga fakt, iż dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego wyznacza Państwom Członkowskim termin osiągnięcia średniego 

wskaźnika zbiórki selektywnej rzędu przynajmniej czterech kilogramów na mieszkańca 

rocznie, do dnia 31 grudnia 2006 r. Wskaźnik tyczy się zużytych sprzętu, urządzeń 

pochodzących z gospodarstw domowych. Polska na realizację zadań wyznaczonych przez 

dyrektywę otrzymała dwuletni okres przejściowy.  

  

 

 


