
PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego 

prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od 

obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, 

przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych                              

i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 

1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup 

sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad. 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Smyków odbywa się                                    

w następujący sposób: 

 jest odbierany w systemie obwoźnej zbiórki organizowanej cztery razy 

w roku przez„ EKOM” Maciejczyk Sp. J. z siedzibą w Nowinach , ul. 

Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny, tel: (41) 368 46 61.  

Informacje o terminach zbiórki są podawane do publicznej wiadomości                         

w harmonogramie odbioru odpadów na 2020r. 

 jest zbierany w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Miedzierzy, GPSZOK zlokalizowanym jest przy 

oczyszczalni ścieków w Miedzierzy  i czynnym w soboty od godz. 1000 do 

godz. 1400.   

Mieszkańcy mogą także bezpłatnie oddać zużyty pochodzący z gospodarstw 

domowych w sklepach podczas zakupu nowego urządzenia elektrycznego. 

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia zużytego urządzenia przez sklep jest zakup 

nowego urządzenia tego samego rodzaju tj. podczas zakupu pralki można oddać 

starą pralkę, kupując telewizor można oddać stary telewizor). 

Sklepy (dystrybutorzy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych)                      

o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2 są także zobowiązane do 

nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez 

konieczności zakupu nowego sprzętu. 

 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia 

zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego 

sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, 

że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. 



Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami 

oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania! 
 

NIEKOMPLETNY, ZDEMONTOWANY SPRZĘT ELEKTRYCZNY                         

I ELEKTRONICZNY NIE JEST ODBIERANY. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r.                                 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) 

 użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest 

zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, 

 umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami jest zabronione, 

 osoby przeprowadzające demontaż zużytego sprzętu poza zakładem 

przetwarzania, podlegają karze grzywny, 

 osoby, które nie oddają zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych zbierającemu zużyty sprzęt, podlegają karze grzywny, 

 osoby, które wbrew zakazowi umieszczają zużyty sprzęt łącznie z innymi 

odpadami podlegają karze grzywny. 


