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Informacja  

z wyników kontroli prawidłowości przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań 

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2021 r.  

78 kontroli, sprawdzając czy przedsiębiorcy wywiązując się z obowiązków wynikających           

z  przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1893), a mianowicie czy w miejscu sprzedaży lub w miejscu dostawy nowego sprzętu 

przedsiębiorcy nieodpłatnie odbierają zużyty sprzęt tego samego rodzaju i pełniący te same 

funkcje co sprzęt zakupiony, a także czy przyjmują w placówkach o powierzchni powyżej  

400 m2 zużyty sprzęt o wymiarach do 25 cm w  bez konieczności zakupu nowego. 

W trakcie kontroli zwrócono również uwagę, czy w sklepach uwidocznione są 

informacje o możliwości oddania przy zakupie nowego sprzętu, sprzętu zużytego, jeżeli jest 

tego samego rodzaju co sprzęt kupiony, a w jednostkach o powierzchni powyżej 400 m2 oddania 

każdego sprzętu jeżeli jego wymiary nie przekraczają 25 cm. 

Ponadto jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż internetową sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w/w informacje powinien zamieścić na stronie internetowej lub w formie 

komunikatu. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania punktów zbierania zużytego 

sprzętu. 

Na podstawie wyników kontroli  ustalono, że nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązywali 

się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy. W 10 placówkach stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące uwidocznienia informacji w zakresie zbycia zużytego sprzętu. 

W 4 placówkach brak było informacji na temat odbioru zużytego sprzętu w momencie zakupu 

lub dostawy nowego sprzętu. W 3 placówkach o powierzchni powyżej 400 m2 nie było 

umieszczonej informacji o nieodpłatnym przyjęciu zużytego sprzętu o wymiarach do 25 cm bez 

konieczności zakupu nowego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego oraz 

4 przedsiębiorców nie zamieściło w sklepach  informacji o punktach zbierania każdego 

zużytego sprzętu.  

Każdy sprzęt oferowany do sprzedaży powinien być oznakowany symbolem selektywnego 

zbierania odpadów oraz opatrzony informacją objaśniającą znaczenie tego oznakowania. 

Ponadto winna być zamieszczona informacja o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie 

z innymi odpadami oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających 

z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. 

W czasie kontroli stwierdzono w 2 placówkach wyroby nie oznaczone symbolem selektywnego 

zbierania odpadów. W 8 sklepach przedsiębiorcy nie udostępnili dla  29 produktów   informacji 

o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, nie podali wyjaśnienia 

znaczenia oznakowania symbolu selektywnego zbierania odpadów oraz nie poinformowali         

o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie 

niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. 

 W wyniku ustaleń kontrolnych wszyscy przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania 

usuwając stwierdzone nieprawidłowości. 

Jednego przedsiębiorcę ukarano karą w wysokości 8.000 zł, a w stosunku do 9 podmiotów 

zostaną wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wymierzenia kary. 

Dotychczasowe wyniki kontroli prawidłowości przestrzegania przez przedsiębiorców 

wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wskazują, iż działania 

Inspekcji Handlowej w tym zakresie powinny być kontynuowane, by eliminować 

nieprawidłowości w zakresie obrotu zużytym sprzętem. 

 


