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Informacja 

z  kontroli spełniania przez przedsiębiorców wymagań  

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w I kwartale 2019 r. przeprowadził 8 kontroli u przedsiębiorców 

będących dystrybutorami sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa łódzkiego. Program zakładał 
sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z art. 37 i 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą o zużytym 
sprzęcie. 
 W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono 40 partii sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zakresie 
spełniania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie przez przedsiębiorców art. 37 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie,  
tj. spełnianie obowiązku nieodpłatnego odbioru w punkcie sprzedaży zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych, tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt sprzedany. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy 
(8) oświadczyli, że przyjmują nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży  
od konsumentów, którzy nabyli sprzęt tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje.  
 Spośród 8 kontrolowanych 2 dystrybutorów oświadczyło, że nieodpłatnie odbierało w miejscu dostawy sprzętu 
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt 
dostarczany nabywcy, 6 kontrolowanych dystrybutorów nie odbierało zużytego sprzętu z gospodarstw domowych, 
ponieważ nie prowadziło usługi  transportu zakupionego sprzętu do miejsca zamieszkania nabywcy. 
 Spośród 8 kontrolowanych dystrybutorów 3 prowadziło sprzedaż w jednostkach handlowych o powierzchni  
przekraczającej 400 m², w związku z powyższym podlegali obowiązkowi określonemu w art. 37 ust. 3 ustawy o zużytym 
sprzęcie, tj. byli zobowiązani do przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wymiarach  
nie przekraczających 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.  Kontrolowani oświadczyli, że przyjmowali sprzęt 
drobny (nie przekraczający 25 cm żadnym z wymiarów) również gdy konsument nie dokonał zakupu. 
 Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (8) realizowali obowiązek wynikający z art. 37 ust. 3 ustawy o zużytym 
sprzęcie  poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji dotyczącej: 
− nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych  

w punkcie sprzedaży, w przypadku gdy zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i spełniał te same funkcje co sprzęt 
sprzedawany,  

− nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy w przypadku, gdy sprzęt elektryczny  
i elektroniczny dostarczany był nabywcy, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i spełniał te same funkcje  
co sprzęt dostarczony.  

− nieodpłatnego przyjęcia w jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego  
z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu. 

Dodatkowo 3 spośród 8 skontrolowanych przedsiębiorców  prowadziło  sprzedaż internetową sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Na stronach sklepów internetowych zgodnie z art. 37 ust. 4 przedsiębiorcy zamieszczali zapisy określone 
w art. 37 ust. 1 - 3 ustawy o zużytym sprzęcie. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 Stwierdzono, że zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie wszyscy kontrolowani 
przedsiębiorcy umieszczali w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o punktach zbierania zużytego sprzętu, 
3 kontrolowanych dystrybutorów prowadziło sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość  
i  przekazywali te informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi na stronach internetowych. 
 W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono 40 partii sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
w zakresie oznakowania i umieszczania w  Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (rejestr-
BDO). Ustalono, że dystrybutorzy udostępniali wyłącznie sprzęt: 
− wprowadzony do obrotu przez wprowadzających wpisanych do rejestru BDO,  
− oznakowany zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie tj. symbolem selektywnego zbierania. 
Dystrybutorzy udostępniali na rynku przeznaczony dla gospodarstw domowych sprzęt elektryczny i elektroniczny  
(40 partii) wraz z dołączoną informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie, tj. o: 
− zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem oznakowania, o którym mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie, 
− potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych 

substancji, mieszanin oraz części składowych. 
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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