
Każdy z nas posiada w swoim 
gospodarstwie domowym 
urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, które po 
zakończeniu użytkowania staną się 
odpadem. Elektroodpady stanowią 
wszystkie zużyte urządzenia 
działające na prąd lub baterie.

Jak powinniśmy postąpić ze 
zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym?

ZUŻYTY SPRZĘT POWINNIŚMY 
ZBIERAĆ SELEKTYWNIE. 

Oznacza to, że nie może być on wyrzucony 
do kosza na śmieci razem z innymi odpadami 
komunalnymi. Przypomina o tym obowiązku 
oznakowanie – symbol przekreślonego kosza 
na odpady, umieszczone na produkcie lub 
dołączonej do niego dokumentacji.

lub

Umieszczona pod symbolem kreska oznacza, 
że sprzęt został wprowadzony do obrotu 
po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Dlaczego nie wolno wyrzucać 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego razem z innymi 
odpadami?

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ 
na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na 
potencjalną zawartość niebezpiecznych 
substancji, mieszanin oraz części składowych. 
Mieszanie elektroodpadów z innymi odpadami 
lub ich nieprofesjonalny demontaż może 
prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych 
dla zdrowia i środowiska.

Natomiast selektywnie zebrany sprzęt jest 
poddawany odpowiednim procesom odzysku, 
recyklingu oraz unieszkodliwienia substancji 
szkodliwych. Dzięki temu możliwe 
jest ponowne wykorzystania 
odzyskanych surowców do 
produkcji nowych przedmiotów. 

Pamiętajmy, że umieszczenie 
zużytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami jest zakazane zgodnie 
z  przepisami polskiego prawa 
i podlega karze grzywny.



Co wobec tego możemy zrobić 
ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym pochodzącym 
z gospodarstw domowych?

 y Zostawić w sklepie w którym kupujemy 
nowe urządzenie. 
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnie 
przyjąć zużyty sprzęt o ile jest on tego 
samego rodzaju i pełni te same funkcje co 
sprzęt sprzedawany.

 y Oddać w miejscu 
dostawy. Sprzęt 
zakupiony przez 
internet lub 
w sklepie 
stacjonarnym 
z opcją dostawy 
możemy oddać 
nieodpłatnie w miejscu 
dostawy, o ile zużyty 
sprzęt jest tego samego 
rodzaju i pełnił te same 
funkcje co sprzęt 
dostarczony. 

 y Zużyty sprzęt 
małogabarytowy 
możemy 
pozostawić w dużym 
markecie.
Sprzęt, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 25 cm 
możemy pozostawić w dużym markecie, 
o powierzchni sprzedaży co najmniej 
400 m2, poświęconej sprzedaży sprzętu dla 

gospodarstw domowych, bez konieczności 
zakupu nowego urządzenia.

 y Odnieść do punktu zbierania. Informację 
o lokalizacjach punktów zbierania zużytego 
sprzętu możemy znaleźć na stronie 
internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu 
miasta/gminy.

 y Pozostawić w punkcie serwisowym. 
Gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa 

ze względów  technicznych lub 
gdy uznamy że jest ona dla nas 
nieopłacalna, sprzęt możemy 

pozostawić bezpłatnie 
w serwisie.

Baterie należy wyjąć 
ze zużytych urządzeń i wyrzucić 

osobno do specjalnego 
pojemnika. Taki pojemnik 

powinien znajdować się 
w każdym punkcie sprzedaży 

detalicznej lub hurtowej baterii lub 
sprzętu z bateriami, którego 

powierzchnia sprzedaży 
przekracza 25 m².

Pamiętajmy, że prawidłowe 
postępowanie ze zużytym 

sprzętem w gospodarstwie domowym 
odgrywa bardzo ważną rolę w przyczynieniu 
się do ponownego użycia i odzysku, w tym 
recyklingu, zużytego sprzętu. Dzięki 
temu oszczędzamy surowce naturalne 
i zapobiegamy potencjalnemu szkodliwemu 
oddziaływaniu takiego odpadu na środowisko 
i zdrowie ludzi.


