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INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 

 

Interzero Polska Sp. z o.o. jako wprowadzający i dystrybutor sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na polskim rynku, zgodnie z art. 13, art. 37, art. 39 pkt. 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 
Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 
1688 z późń. zm.) informuje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
o sposobach prawidłowego zagospodarowania tego rodzaju odpadów. 

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  
z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, (którego wzór 
znajduje się poniżej) nakazującego selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.  

2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz 
części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, jak również dla zdrowia i życia ludzi oraz innych organizmów żywych. 

3. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie prawidłowego zagospodarowania 
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich 
bezpośredniego przekazywania do uprawnionych odbiorców oraz eliminację niepożądanych 
nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu w miejscach do tego 
nieprzewidzianych. 

4. Interzero Polska Sp. z o.o., zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru od nabywcy zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie 
sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 
sprzedawany. 

5. Interzero Polska Sp. z o.o., w przypadku dostarczania nabywcy sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zobowiązana 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. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden 
z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może zostać nieodpłatnie pozostawiony 
w każdej jednostce handlu detalicznego (lub jej bezpośredniej bliskości) posiadającej 
powierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych wynoszącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego urządzenia. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można przekazać nieodpłatnie także do punktu 
serwisowego, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu sprzętu jest niemożliwa ze 
względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego 
nieopłacalna. 

8. Oprócz możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa 

w punktach 4, 5, 6 i 7 niniejszej informacji, zużyty sprzęt można przekazywać wyłącznie do 
uprawnionych punktów zbierania, w tym punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(tzw. punktów PSZOK): 

▪ Wykaz punktów PSZOK:  
https://www.interzero.pl/fileadmin/PDF_Dokumenty/Punkty_Selektywnej_Zbiorki_Odpado
w_Komunalnych.pdf 

▪ Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki w rejestrze BDO pod adresem https://rejestr-
bdo.mos.gov.pl/Registry/Index. 

https://www.interzero.pl/fileadmin/PDF_Dokumenty/Punkty_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych.pdf
https://www.interzero.pl/fileadmin/PDF_Dokumenty/Punkty_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych.pdf
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index
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9. Przekazując zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy pamiętać, iż zabronione jest 
zbieranie niekompletnego* zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu 

podmiotowi niebędącemu: 
▪ dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży 

w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej 
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 

▪ prowadzącym zakład przetwarzania; 

▪ odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

10. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który 
z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących 
zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego 

zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który n ie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części skła d o wych , 

podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu. 

Symbol selektywnego zbierania, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji 


