
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, informujemy, że ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.) reguluje sprawy wiązane ze zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym m.in., w następującym zakresie: 

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego  

z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju 

i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany 

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. 

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu  

art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej 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 

przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

4. 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 gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. 

5. 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 tym przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty 

sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 

6. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, 

w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych. 

Mieszkańcy Gminy Bolesław, którzy posiadają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego bądź 

elektronicznego, mogą je oddać nieodpłatnie do: 

L.p. Nazwa i adres firmy zbierającej zużyty sprzęt 
Adres punktu zbierania zużytego 

sprzętu 

1. 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 

ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław 

ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław; 

Ujków Stary, przy składowisku odpadów 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17027058#art%282%29pkt%2819%29

