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Projekt z dnia 24 czerwca 2004 r. 

 
Ustawa 

z dnia ....................... 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
 Celem ustawy jest zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności zebranie co najmniej 
4kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych na mieszkańca rocznie oraz osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku, w tym 
recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby ograniczać ilość odpadów 
kierowanych do unieszkodliwienia.  
 
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym oraz wymagania, jakim musi odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
w celu zapewnienia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, ochrony zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przed 
odpadami. 
2. W sprawach dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. 
 
Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do: 
 

1) sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyprodukowanego i wprowadzonego na 
terytorium kraju; 

2) sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na terytorium kraju w 
ramach importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia; 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego ze sprzętu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2. 

 
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 

1) imporcie � rozumie się przez to przywóz sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
z terytorium państwa trzeciego w celu wprowadzenia na terytorium kraju; 

2) odzysku � rozumie się przez to odzysk w rozumieniu ustawy o odpadach; 
3) oznaczeniu - rozumie się przez to znak towarowy w rozumieniu przepisów  

o własności przemysłowej lub nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej 
- imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność 
gospodarczą; 

4) ponownym użyciu - rozumie się przez to każdą czynność, w wyniku której zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny lub jego części składowe używa się w tym samym 
celu dla jakiego były przewidziane; 

5) przetwarzaniu � rozumie się przez to wszystkie działania podejmowane po 
przekazaniu zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do przedsiębiorcy 

1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r, w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, z późn. zm.) 
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prowadzącego zakład przetwarzania, w celu usunięcia z niego niebezpiecznych 
substancji, materiałów i części składowych, demontażu, pocięcia, odzysku lub 
przygotowania do unieszkodliwiania oraz wszelkie inne czynności związane z 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

6) recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu ustawy o odpadach; 
7) sprzedawcy detalicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, zbywa lub przekazuje sprzęt elektryczny i 
elektroniczny podmiotowi, który zamierza go używać; 

8) sprzedawcy hurtowym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej zbywa lub przekazuje sprzęt elektryczny i 
elektroniczny sprzedawcy detalicznemu; 

9) sprzęcie elektrycznym i elektronicznym � rozumie się przez to sprzęt, którego 
właściwe działanie jest uzależnione od zasilania prądem elektrycznym lub polem 
elektromagnetycznym oraz sprzęt do wytwarzania, przesyłu oraz pomiaru prądu i pól 
oraz przeznaczony do użycia przy napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 000 
V dla prądu zmiennego i 1 500 V dla prądu stałego; podział na grupy, w tym rodzaje 
określa załącznik nr 1 do ustawy; 

10) substancji niebezpiecznej � rozumie się przez to substancję niebezpieczną w 
rozumieniu ustawy � Prawo ochrony środowiska; 

11) terytorium państwa członkowskiego � rozumie się przez to terytorium państwa 
wchodzące w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej; 

12) terytorium państwa trzeciego � rozumie się przez to terytorium państwa nie 
wchodzące w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej; 

13) terytorium kraju � rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
14) unieszkodliwianiu � rozumie się przez to unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy o 

odpadach; 
15) wewnątrzwspólnotowym nabyciu � rozumie się przez to przywóz sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego z terytorium innego państwa członkowskiego w celu 
wprowadzenia na terytorium kraju; 

16) wprowadzającym sprzęt � rozumie się przez to przedsiębiorcę, który na terytorium 
kraju, bez względu na wykorzystaną technikę sprzedaży: 

a) produkuje i sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny pod własnym 
oznaczeniem, lub 

b) sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt elektryczny i elektroniczny 
wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, chyba że na sprzęcie tym widnieje 
oznaczenie faktycznego producenta sprzętu, lub 

c) prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym 
nabyciem sprzętu elektrycznego lub elektronicznego; 

17) wprowadzeniu na terytorium kraju sprzętu elektrycznego lub elektronicznego � 
rozumie się przez to wprowadzenie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego na 
terytorium kraju, które to wprowadzenie następuje: 

a) z dniem wydania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego z magazynu, w celu 
ostatecznego wprowadzenia go do obrotu � w przypadku sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego wyprodukowanego w kraju, lub 

b) z dniem dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju � w przypadku importu 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, lub 

c) z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie � w 
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia; 

18) zakładzie przetwarzania - rozumie się przez to zakład prowadzący przetwarzanie 
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zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym demontaż obejmujący 
usunięcie ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego substancji, w tym 
płynów oraz materiałów i części składowych określonych w załączniku nr 2, 
nadających się do ponownego użycia, do odzysku lub recyklingu;  

19) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym � rozumie się przez to sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny stanowiący odpad w rozumieniu ustawy o odpadach; 

20) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z gospodarstw 
domowych � rozumie się przez to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych oraz ze źródeł komercyjnych, przemysłowych, 
instytucjonalnych i innych, który ze względu na charakter i ilość, jest podobny do 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.  

 
 

Rozdział 2 
Obowiązki wprowadzających sprzęt 

 
Art. 4. 1. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania na terytorium kraju 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o 
wpisanie do rejestru wprowadzających sprzęt do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. 
 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące informacje: 
 1) nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy; 
2) REGON; 
3) grupa i rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zamierza wprowadzać na 

terytorium kraju. 
 
Art. 5. 1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, we wniosku, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, powinien dodatkowo podać informację o umowie podpisanej z 
organizacją odzysku, a w przypadku braku takiej umowy � określić proponowaną wysokość i 
formę zabezpieczenia finansowego, z tytułu niewykonania obowiązków określonych w 
ustawie. 
 
2. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę depozytu lub polisy 
ubezpieczeniowej, wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, działające na terytorium 
kraju. 
 
3. Zabezpieczenie finansowe powinno zapewnić pokrycie kosztów zebrania, odzysku, w tym 
recyklingu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego przez wprowadzającego 
sprzęt, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 
 
4. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, ustala wysokość i formę 
zabezpieczenia finansowego, z tytułu niewykonania obowiązków, określonych w ustawie, dla 
wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 
 
5. Zabezpieczenie finansowe w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek 
bankowy, wskazany przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a zabezpieczenie 
finansowe w formie polisy ubezpieczeniowej, jest składane do Głównego Inspektora Inspekcji 
Handlowej. 
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6. Polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie niewywiązania się przez podmiot z 
obowiązków, określonych w ustawie, firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na 
rzecz organu, który poniósł koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu wprowadzonego na 
terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Art. 6. 1. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi rejestr wprowadzających sprzęt. 
Rejestr jest publicznie dostępny. 
 
2. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej dokonuje wpisu do rejestru wprowadzających 
sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych po wpłaceniu przez wnioskodawcę depozytu 
na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 5 ust. 5, lub po złożeniu polisy 
ubezpieczeniowej, jeżeli wprowadzający sprzęt nie posiada umowy z organizacją odzysku. 
 
3. Za wpisanie do rejestru Główny Inspektor Inspekcji Handlowej pobiera opłatę rejestrową. 
 
4. Maksymalna stawka opłaty rejestrowej, o której mowa w ust. 3, wynosi równowartość 
5000 Euro. 
 
5. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się wielkością przedsiębiorcy, określi, w 
drodze rozporządzenia, wysokość stawki opłaty rejestrowej. 
 
Art. 7. 1. Wpis do rejestru zawiera: 

1) numer rejestrowy wprowadzającego sprzęt; 
2) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy; 
3) REGON; 
4) grupę i rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przedsiębiorca zamierza 

wprowadzać na terytorium kraju; 
5) informację o umowie z organizacją odzysku lub  formie zabezpieczenia finansowego z 

tytułu wykonywania obowiązków określonych w ustawie � w przypadku 
wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 

 
2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany złożyć wniosek o skreślenie z rejestru, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku likwidacji działalności związanej z wprowadzeniem na 
terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
3. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1, ulegną zmianie, 
wprowadzający sprzęt jest obowiązany zgłosić zmiany Głównemu Inspektorowi Inspekcji 
Handlowej, nie później w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
 
4. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku, wprowadzający 
sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany wystąpić do Głównego 
Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o ustanowienie wysokości i formy 
zabezpieczenia finansowego, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym umowa wygasła lub uległa zakończeniu. 
 
5. Kopię wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, informację o numerze rejestrowym, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, oraz o zmianie danych w rejestrze lub skreśleniu z rejestru, 
Główny Inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje marszałkowi województwa. 
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Art. 8. 1. Wprowadzający sprzęt, który produkuje sprzęt elektryczny i elektroniczny, jest 
obowiązany do projektowania i produkowania tego sprzętu w sposób:  
1) ułatwiający ponowne użycie kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego lub ponowne użycie części składowych i materiałów pochodzących ze 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzanie i recykling 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2) ograniczający stosowanie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym tak, aby w szczególności zapobiegać emisji tych substancji do 
środowiska i ułatwić recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) umożliwiający stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz jego części składowych.  

 
2. Wprowadzający sprzęt, który nie produkuje tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
może zażądać od producenta oświadczenia, że produkowany przez tego producenta sprzęt 
elektryczny i elektroniczny spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 � 3.  
 
3. Obowiązki określone w ust. 1, dotyczą odpowiednio producentów części składowych 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
4. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek zapewnić części zamienne dla wprowadzonego przez 
siebie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przewidzianym czasie eksploatacji, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 
 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ilość części składowych uzyskiwanych ze 
zużytego sprzętu jest wystarczająca dla zapewnienia napraw sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 
 
Art. 9. Wprowadzający sprzęt przeznaczony do użytkowania w gospodarstwach domowych 
jest obowiązany dołączyć do sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacje dotyczące: 
1) zakazu umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z 

innymi odpadami komunalnymi, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o 
którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy; 

2) systemu zwrotu i zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
3) roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia, 

recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
4) potencjalnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wynikających 

z obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
 
Art. 10. 1. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek oznakowania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oznakowaniem, którego wzór określono w załączniku nr 3 do ustawy. 
 
2. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek oznakowania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego numerem rejestrowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1. 
 
3. Oznakowania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być umieszczone w sposób czytelny i 
trwały. 
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4. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
oznakowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być umieszczone na opakowaniu zbiorczym, 
na instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
 
Art. 11. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przedłożenia Głównemu Inspektorowi 
Inspekcji Handlowej oraz marszałkowi województwa w terminie do 15 stycznia, po roku, w 
którym nastąpiło wprowadzenie na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
sprawozdania, dotyczącego masy tego sprzętu lub jego części składowych sprzętu, 
wprowadzonych na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. 
 
2. W przypadku likwidacji działalności sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
wprowadzający sprzęt składa w terminie 14 dni od dnia likwidacji. 
 
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą ujednolicenia treści 
sprawozdania oraz ułatwieniem jego przekazywania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę jego przekazywania. 
 
Art. 12. 1. Wprowadzający sprzęt może przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym, 
którym sprzedaje ten sprzęt, informację o wysokości odpłatności za koszty zbierania, 
odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w postaci 
oddzielnej pozycji na fakturze, oraz pobrać tę odpłatność. 
 
2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, ustala wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku, 
z którą ma podpisaną umowę, w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z ustawy. 
 
3.Przepis ust. 1 nie dotyczy wprowadzających sprzęt ujęty w grupach 8, 9 i 10, określonych w 
załączniku nr 1 do ustawy. 
 
Art. 13. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do udostępniania, przedsiębiorcom 
prowadzącym zakłady przetwarzania informacji dotyczących ponownego użycia i 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzający sprzęt jest obowiązany przekazać 
przedsiębiorcom prowadzącym zakłady przetwarzania, w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku o udostępnienie informacji, dotyczących ponownego użycia i przetwarzania, przez 
przedsiębiorcę prowadzącego zakład przetwarzania. 
 
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie podręcznika lub w formie 
zapisu elektronicznego. 
 
Art. 14. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zapewnienia zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, przy czym: 
 
1) w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 
2005 r., obowiązek spoczywa indywidualnie na każdym wprowadzającym sprzęt za 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, który został przez niego wprowadzony; 

 



 77

2) w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 
2005 r., obowiązek spoczywa na wprowadzających sprzęt za sprzęt tego samego rodzaju, 
proporcjonalnie do ich udziału w rynku. 

 
2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zebrania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości określonej przez 
Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a odpowiadającej udziałowi w rynku 
wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 
 
3. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do co najmniej bezpłatnego odbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych od 
sprzedawców detalicznych i hurtowych, którym dostarczył ten sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Art. 15. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do odbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego niepochodzącego z gospodarstw domowych, powstałego ze 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego przez niego na terytorium kraju, 
bezpośrednio od wytwórcy tych odpadów, przy czym w przypadku zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
wprowadzonego po dniu 13 sierpnia 2005 r. � co najmniej bezpłatnie. 
 
Art. 16. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zapewnienia przetwarzania, w tym 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów: 

 
1) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w grupach 1 i 10, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy: 
 

a) odzysku � 80% masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz 
 

b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji, pochodzących ze zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 75% masy zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

 
2) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w grupach 3 i 4, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy: 
 

a) odzysku - 75% masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz 
 

b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji, pochodzących ze zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 65% masy zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

 
3) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w grupach 2, 5, 6, 7 i 9, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy: 
 

a) odzysku - 70% masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz 
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b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji, pochodzących ze zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 50% masy zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

 
4) dla gazowych lamp wyładowczych - recyklingu 80% części składowych, materiałów i 

substancji masy lamp. 
 
3. Masę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazanego do ponownego 
użycia wlicza się do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi. 
 
4. Przez masę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ust. 2, 
należy rozumieć masę zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z 
obowiązkiem określonym w art. 14 lub odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 15 i przekazanego do zakładu 
przetwarzania. 
 
5. W stosunku do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który powstał ze sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia  
2005 r. obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa na wprowadzających sprzęt tego 
samego rodzaju.  

Art. 17. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 16. ust. 1, może być 
realizowany przez wprowadzającego sprzęt samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji 
odzysku, z zastrzeżeniem ust. 4. 
 

2. Organizacja odzysku przejmuje od wprowadzającego sprzęt obciążające go obowiązki na 
podstawie umowy. 
 
3. Wprowadzający sprzęt lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności 
związanych ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem: 
 

1) w przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 
sprzedawcom tego sprzętu, punktom zbierania, w tym gminnym punktom 
zbierania oraz przedsiębiorcom prowadzącym zakłady przetwarzania; 

 
2) w przypadku odbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego - przedsiębiorcom prowadzącym zakłady przetwarzania. 
 
4. Wprowadzający sprzęt ujęty w grupie 5, określonej w załączniku nr 1 do ustawy, jest 
obowiązany do przekazania, w drodze umowy, obowiązków określonych w ustawie, 
organizacji odzysku, z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w art. 4 - 8. 
 
Art. 18. 1. Wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku jest obowiązany do przedłożenia 
marszałkowi województwa w terminie do 31 marca, po roku, w którym nastąpiło zebranie, 
odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprawozdania o masie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, poddanego odzyskowi i 
recyklingowi oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu.  
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2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia treści 
sprawozdania oraz ułatwieniem przekazywania sprawozdania, określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę jego 
przekazywania. 
 
 

Rozdział 3 
Obowiązki użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 
Art. 19. 1. Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych, powinien oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 
sprzedawcy detalicznego lub hurtowego lub do punktu zbierania tego sprzętu. 
 
2. Umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami 
komunalnymi jest zabronione. 
 
3. Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych, ma prawo przy zakupie tego sprzętu do co najmniej nieodpłatnego oddania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ilości nie większej niż nowy sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny, którego zakupu dokonuje, jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje. 
 
4. Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych, ma prawo do co najmniej nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w punktach zbierania tego sprzętu, w tym gminnych punktach zbierania. 
 
 

Rozdział 4 
Obowiązki sprzedawców i prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 
 
Art. 20. 1. Sprzedawca detaliczny i hurtowy jest obowiązany sprzedawać wyłącznie sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, który jest oznakowany numerem rejestrowym.  
 
2. Sprzedawca detaliczny i hurtowy jest obowiązany do informowania dokonujących zakupu 
tego sprzętu, o wysokości odpłatności, o której mowa w art. 12 ust. 1, jeśli została ona 
ustalona przez wprowadzającego sprzęt lub organizację odzysku. Informacja o wysokości 
odpłatności powinna zostać umieszczona na rachunku, obok ceny produktu. 
 
3. Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany 
przy jego sprzedaży do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny, jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest tego samego rodzaju i pełni 
te same funkcje. 
 
4. Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany 
do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o systemie zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
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Art. 21. Sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, z podziałem na 
następujące kategorie: 
 

1) kategoria I obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 1 i 
rodzajach 1- 4, określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

2) kategoria II obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 1 i 
rodzajach 5 � 18, określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

3) kategoria III obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 3 B i 
rodzajach 1 i 2 (monitory) oraz w grupie 4 i rodzaju 2, określonych w załączniku 
nr 1 do ustawy; 

4) kategoria IV obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 5, 
określonej w załączniku nr 1 do ustawy; 

5) kategoria V obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w pozostałych 
grupach i rodzajach, określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 

 
Art. 22. Sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji oraz 
w zbiorczych zestawieniach danych, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)), jest obowiązany 
dodatkowo do wskazania kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa 
w art. 21. 
 
Art. 23. 1. Sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, o którym mowa w art. 
28 ustawy o odpadach, z zastrzeżeniem ust. 2.  
 
2. Sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów ma obowiązek 
zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku 
transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce swojej siedziby lub zamieszkania. 
 
3. Starosta przekazuje marszałkowi województwa zbiorczą informację o wpisach do 
rejestrów, o których mowa w ust. 2, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni 
rok kalendarzowy. 
 
4. W przypadku likwidacji działalności w zakresie zbierania lub transportu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany, w terminie 14 
dni, złożyć wniosek o skreślenie z rejestru, o którym mowa w ust. 2.  
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, 
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. i Nr 116, poz. 1208. 
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5. Starosta skreśla z rejestru, o którym mowa w ust. 2, sprzedawcę detalicznego lub 
hurtowego oraz prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w przypadku: 
 1) złożenia przez sprzedawcę detalicznego lub hurtowego lub prowadzącego punkt zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku o skreślenie z rejestru, 
2) upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu 

działalności. 
 
6. Skreślenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dokonuje się w drodze decyzji. 
 
7. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 6 , starosta przekazuje marszałkowi województwa. 
 
Art. 24. 1. Miejsca, w których sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynuje zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, powinny posiadać: 

1) nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, 
separatorami cieczy oraz odstojniki i odolejacze, o ile ten sprzęt w czasie 
magazynowania może powodować wycieki; 

2) odpowiednie zadaszenie zapobiegające skutkom oddziaływania czynników 
atmosferycznych; 

3) zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. 
 

2. Transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będącego odpadem 
niebezpiecznym odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych, a 
dla pozostałego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się w sposób 
zapewniający racjonalne wykorzystania środków transportu i niepowodujący zagrożenia dla 
środowiska. 
 
3. W razie niedopełnienia wymagań określonych w ustawie, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać decyzję o wstrzymaniu działalności 
w zakresie zbierania lub transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
 

Rozdział 5 
Obowiązki przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania 

 
 
Art. 25. 1. Przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania powinien zapewniać bezpieczne 
dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz powstających z niego odpadów. 
 
2. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany w 
pierwszej kolejności do przekazania kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego do ponownego użycia.  
 
Art. 26. 1. Przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany podać we 
wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 26 ustawy o odpadach, informację o 
grupie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, stanowiącego odpad w rozumieniu ustawy 
o odpadach, który zamierza poddać procesowi odzysku. 
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2. W zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku określa się grupy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego odpad w rozumieniu ustawy o odpadach, który 
przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zamierza poddać procesowi odzysku. 
 
Art. 27. Przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania po przyjęciu zużytego sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego jest obowiązany do selektywnego usunięcia substancji, 
materiałów oraz części składowych stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia 
ludzkiego, określonych w załączniku nr 2 do ustawy. 

 
Art. 28. Miejsca, w których przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego magazynuje ten sprzęt, powinny spełniać 
wymagania określone w art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo być wyposażone w: 
 

1) wagę do ustalenia masy odpadów; 
2) odpowiedni magazyn zdemontowanych części składowych przeznaczonych do 

ponownego użycia; 
3) odpowiednie pojemniki do składowania baterii, kondensatorów, które zawierają 

PCB oraz innych odpadów zawierających substancje niebezpieczne; 
4) urządzenia, które zapewnią oczyszczanie ścieków, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
 

Art. 29. W zbiorczym zestawieniu danych, o których mowa w art. 37 ustawy o odpadach, 
prowadzący zakład przetwarzania, powinien dodatkowo zamieścić informacje o ilości 
zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, stanowiącego odpad w rozumieniu 
ustawy o odpadach, poddanego przetworzeniu z podziałem na kategorie sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, o których mowa w art. 21. 

 
 

Rozdział 6 
Organizacje odzysku 

 

Art. 30. 1. Organizacja odzysku jest spółką akcyjną utworzoną w celu realizacji obowiązków 
wprowadzających sprzęt wynikających z ustawy. 

2. Przedmiotem działania organizacji odzysku może być wyłącznie działalność związana z 
organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, 
odbieraniem, przetwarzaniem, w tym odzyskiem i recyklingiem zużytego sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego, a także edukacja ekologiczna. 
 
3. Firma organizacji zawiera oznaczenie "organizacja odzysku". 
 
4. Przepisy art. 23 i 26 stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. 1. Kapitał zakładowy organizacji odzysku powinien wynosić co najmniej 5.000.000 
złotych, a ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji. 
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2. Kapitał zakładowy organizacji odzysku powinien być pokryty w całości wkładem 
pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji 
odzysku. 
 
3. Kapitał zakładowy organizacji odzysku nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być 
obciążony w jakikolwiek sposób. 
 
4. Organizacja odzysku ma obowiązek utrzymywania kapitału podstawowego w wysokości co 
najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, określonego w ust. 1. 
 
5. Akcje organizacji odzysku mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być 
zamienione na akcje na okaziciela. 
 
6. Organizacja odzysku nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach. 
 
Art. 32. Organizacja odzysku jest obowiązana złożyć Głównemu Inspektorowi Inspekcji 
Handlowej oraz marszałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni po jej 
zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do 
rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie 
lub rejestrze sądowym. 

Art. 33. Organizacja odzysku jest obowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych 
przekazanych jej przez wprowadzającego sprzęt. Obowiązek zachowania tajemnicy nie 
dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy oraz przypadków, w 
których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy. 
 
Art. 34. Organizacja odzysku do sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1, dołącza 
wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi zawarła umowę o przejęciu obowiązków 
wynikających z ustawy. 
 
Art. 35. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 
obowiązki, wynikające z ustawy ponownie obciążają wprowadzającego sprzęt, który jest 
obowiązany, w terminie 2 tygodni, do wystąpienia z wnioskiem do Głównego Inspektora 
Inspekcji Handlowej o ustalenie wysokości i formy zabezpieczenia finansowego, jeżeli 
wprowadza na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla 
gospodarstw domowych. 
 
 

Rozdział 7 
Opłata produktowa 

 

Art. 36. 1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3 i art. 16 ust. 2, 
następuje na koniec roku kalendarzowego. 
 
2. Wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku, o której mowa w art. 30, którzy nie 
wykonali obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 i art. 16 ust. 2, są obowiązani do 
wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia 
wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 
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3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym 
a osiągniętym poziomem zbierania lub odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość 
wyrażoną w masie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. 
 

4. Opłatę produktową, w przypadku odzysku i recyklingu, oblicza się oddzielnie dla każdej 
grupy zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, wymienionej w załączniku nr 1 do 
ustawy. 

Art. 37. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.  

Art. 38. 1. Dla wszystkich grup sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, określonych w 
załączniku nr 1 do ustawy, maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi 4 zł za 1 kg. 
 
2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu ministrem właściwym do spraw 
środowiska, kierując się negatywnym oddziaływaniem zużytego sprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego na środowisko oraz kosztami ich zagospodarowania, ustali, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych grup sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Art. 39. 1. Wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku, o których mowa w art. 36 ust. 2, 
są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości 
należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne grupy zużytego sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego i określeniem odpowiednio ich masy, w terminie do dnia 
31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. 
 
2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia treści wzoru 
sprawozdania oraz ułatwieniem jego przekazywania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę jego przekazywania. 

Art. 40. 1. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej w sposób określony  
w art. 36, powstaje na koniec roku kalendarzowego. 
 
2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego 
do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. 

Art. 41. 1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku, pomimo 
ciążącego obowiązku, nie dokonali wpłaty opłaty produktowej lub dokonali wpłaty w 
wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa 
wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od 
następnego dnia po upływie terminu płatności. 
 
2. W przypadku niewykonania decyzji, określonej w ust. 1, marszałek województwa ustala, w 
drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 
niewpłaconej opłaty produktowej. 
 
3. Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym 
decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. 
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Art. 42. 1. W razie nieterminowego uiszczenia opłat produktowych lub uiszczenia ich w 
wysokości niższej od kwoty należnej naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości i na 
zasadach określonych w przepisach działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.3)). 
 
2. Do opłat produktowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
 
3. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić. 

Art. 43. Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 
ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 
marszałkowi województwa. 
 
Art. 44. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość dla danej grupy zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie przekracza 50 zł. 
 
 

Rozdział 8 
Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej 

Art. 45. 1. Urzędy marszałkowskie prowadzą odrębny rachunek bankowy w celu 
gromadzenia i odpowiedniego przekazywania wpływów z opłaty produktowej. 
 
2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz wpływy z tytułu dodatkowej opłaty produktowej  
powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o 
dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie 
przekazują, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na odrębny rachunek bankowy 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
3. Wpływy z tytułu opłat produktowych oraz wpływy z tytułu dodatkowych opłat 
produktowych, w wysokości 2%, stanowią dochody budżetu województwa samorządowego z 
przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz 
dodatkowych opłaty produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. 

Art. 46. 1. Wpływy z tytułu opłat produktowych oraz wpływy z tytułu dodatkowych opłat 
produktowych od nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są gromadzone na odrębnym rachunku 
bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przeznacza na finansowanie działań w zakresie: 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 
668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz.475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 
1368 i Nr 130, poz.1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1205. 
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1) odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
2) edukacji ekologicznej; 
3) rozwoju nowych technologii recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 
 
Art. 47. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest obowiązany 
przekazać ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczy raport  
o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat produktowych oraz sposobie ich wydatkowania, w 
terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, za poprzedni rok kalendarzowy. 
 
2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia treści raportu 
oraz ułatwieniem jego przekazywania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o 
którym mowa w ust. 1, oraz formę jego przekazywania.  
 

 
Rozdział 9 

Kompetencje organów administracji publicznej 
 
Art. 48. 1. Jeżeli na terenie gminy nie istnieją punkty zbierania każdej z kategorii zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ilości co najmniej 1 punkt zbierania na 20.000 
mieszkańców, gmina jest obowiązana do zorganizowania gminnych punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
2. Gmina udostępnia mieszkańcom informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, które znajdują się na jej terenie. 
 
Art. 49. 1. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej jest obowiązany do przesyłania ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska, w terminie do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiło 
wprowadzenie na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego, raportu 
dotyczącego masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz masy części składowych 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na terytorium kraju. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzeba ujednolicenia treści raportu 
oraz ułatwieniem jego przekazywania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o 
którym mowa w ust. 1, oraz formę jego przekazywania. 
 
Art. 50. 1. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, w terminie nie później niż do dnia 31 
stycznia, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej �Monitor Polski�, procentowy udział w rynku wprowadzających sprzęt elektryczny i 
elektroniczny tej samej grupy na terytorium kraju.  
 
2. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej ustala procentowy udział w rynku, jako iloraz masy 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego przez wprowadzającego na 
terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, do całkowitej masy sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego danej grupy, wprowadzonego na terytorium kraju oraz odpowiedni 
poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, proporcjonalnie do 
udziału w rynku wprowadzających sprzęt. 
 
Art. 51. Inspekcja Handlowa sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy, 
działając na podstawie przepisów odrębnych. 
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Art. 52. Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
ustawy, w zakresie gospodarki odpadami, działając na podstawie odrębnych przepisów. 

Art. 53. 1. Marszałek województwa jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska, w terminie do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiło zebranie, 
odzysk i recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terytorium kraju sprawozdania, 
dotyczącego masy zebranego, poddanego odzyskowi i recyklingowi zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
 
2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia treści 
sprawozdania oraz ułatwieniem jego przekazywania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę jego przekazywania. 

Art. 54. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się marszałka 
województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wprowadzającego sprzęt lub sprzedawcy detalicznego i hurtowego oraz 
prowadzącego punkt zbierania i prowadzącego zakład przetwarzania, a w przypadku braku 
siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Marszałka 
Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

 
Rozdział 10 

Przepisy karne 

Art. 55. Kto, prowadząc działalność w zakresie wprowadzania na terytorium kraju sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 
1) nie składa wniosku o wpisanie do rejestru lub o skreślenie z rejestru Głównemu 

Inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz marszałkowi województwa, lub nie zawiadamia 
o zmianach w działalności, lub 

2) nie dołącza informacji do sprzętu przeznaczonego do użytkowania w gospodarstwach 
domowych, lub 

3) nie oznakowuje sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub 
4) nie składa Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz marszałkowi województwa 

sprawozdania o masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub jego 
częściach składowych, lub  

5) nie udostępnia informacji dotyczących ponownego użycia i przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub  

6) nie składa Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz marszałkowi województwa 
sprawozdania o masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, 
poddanego odzyskowi i recyklingowi oraz o osiągniętych poziomach odzysku i 
recyklingu, lub 

7) nie składa marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości należnej opłaty 
produktowej, lub  

8) składa sprawozdanie nierzetelne 
podlega karze grzywny. 
 
Art. 56. Kto, wbrew obowiązkowi: 
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1) nie składa marszałkowi województwa sprawozdania o masie zebranego zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub jego części składowych, lub składa sprawozdanie 
nierzetelne, lub 

2) nie przestrzega wymagań, dotyczących miejsca magazynowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, lub 

3) nie przyjmuje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile sprzęt ten jest tego 
samego rodzaju i pełni te same funkcje oraz jest w ilości nie większej niż sprzedawany 
nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, lub 

4) nie umieszcza w punkcie sprzedaży informacji o systemie zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

podlega karze grzywny. 
 
Art. 57. Kto, przeprowadza usunięcia ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
substancji, materiałów oraz części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 
poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny. 
 
Art. 58. Organizacja odzysku, która: 
1) po zarejestrowaniu, nie składa Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz 

marszałkowi województwa, odpisu statutu i wypisu z rejestru sądowego lub 
postanowienia o wpisie do rejestru sądowego oraz odpisu wszelkich zmian 
dokonanych w statucie lub rejestrze sądowym, lub 

2) ujawnia informację o wszelkich danych przekazanych jej przez wprowadzającego na 
terytorium kraju sprzęt elektryczny lub elektroniczny, z wyjątkiem obowiązków 
informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy oraz przypadków, w których 
przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy, lub 

3) nie składa marszałkowi województwa sprawozdania o masie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego zebranego, poddanego odzyskowi i recyklingowi oraz 
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, lub 

4) składa sprawozdanie nierzetelne, 
podlega karze grzywny. 

Art. 59. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 55 � 58, następuje na zasadach i w 
trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowaniu w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm. 4)) 
 
Art. 60. Kto, wprowadza lub sprzedaje sprzęt bez oznakowania numerem rejestrowym lub 
oznakowuje fałszywym numerem rejestrowym, podlega karze pieniężnej równoważnej 
wartości wprowadzanego lub sprzedawanego sprzętu. 
 
 

Rozdział 11 
Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 61. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 101, poz. 
1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 4, 
poz. 27, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 106, poz. 1150, Nr 102, poz. 1117, Nr 125, poz. 

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2018. 
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1363, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 89, poz. 968, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 
1190, Nr 125, poz. 1370, Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 
141, poz. 1182, Nr 181, poz.1515, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1691, Nr240, poz. 2058, z 
2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 122, poz. 1143, Nr137, poz. 
1302, Nr 135 poz. 1268, Nr 202, poz. 1956, Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, 
Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257 i Nr 54, poz. 535) w art. 23 ust. 1 po pkt 16 a dodaje się pkt 16 b w brzmieniu: 

�16 b) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z 
dnia...........o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym (Dz. U............), z tym 
że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa 
w art. 36 ust. 2 tej ustawy,�. 

Art. 62. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 703, Nr 86, poz. 958, Nr 60, poz. 700, Nr 117, poz. 
1228, Nr 122, poz. 1315, Nr 103, poz. 1100, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, 
Nr 125, poz. 1363, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, 
poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, 
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 
391, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz.1957, Nr 217, poz. 
2124, Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535) w art. 16 
ust. 1 po pkt 19 a dodaje się pkt 19 b w brzmieniu: 

�19 b) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z 
dnia...........o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym (Dz. U............), z 
tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której 
mowa w art. 36 ust. 2 tej ustawy�. 

 
Art. 63. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z 2002 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 233, 
poz. 1957, Nr 153, poz. 1271, Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 
175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865, oraz z 2004 r. Nr 217, poz. 2124 Nr 19, poz. 177, Nr 49, 
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) w art. 401 po 
ust. 2 dodaje sie ust. 2b w brzmieniu: 
 

�2b. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych 
pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia.................o zużytym sprzęcie 
elektronicznym i elektronicznym (Dz. U......).". 

Art. 64. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. 
Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208) art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na 
formularzu zbiorcze zestawienie danych: 

1)  o rodzajach i ilości odpadów, 

2)  o sposobach gospodarowania tymi odpadami, 
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3)  o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych   
odpadów, 

4)  o kategoriach sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w art. 20 
ustawy z dnia.................o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U�..), w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego zakład przetwarzania 

z zastrzeżeniem ust. 2. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące 
informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów.� 

Art. 65. W ustawie z dnia z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. 
U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 
96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

�9) opłacie produktowej - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za 
opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w tych 
opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzenia na 
rynek krajowy akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, 
opon, olejów smarowych, wymienionych w załącznikach nr 1-3 do ustawy,�; 

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

,,4. Do używania oznaczenia wskazanego w ust. 3 są uprawnione wyłącznie 
organizacje odzysku utworzone zgodnie z niniejszą ustawą lub ustawą z 
dnia.................o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym (Dz. U.........)��; 

3) w art. 14 ust. 1 uchyla się pkt 6; 

4) uchyla się art. 34; 

5) w załączniku nr 3 uchyla się pozycję 2; 

6) w załączniku nr 4 uchyla się pozycję 17. 

 

Rozdział 12 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 66. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania na terytorium kraju 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązany złożyć wniosek o wpisanie do 
rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie 
ustawy. 
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Art. 67. Przepisy art. 12 stosuje się: 
1) w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w grupie 1, określonej w 

załączniku nr 1 do ustawy, do dnia 13 sierpnia 2014 r.; 
2) w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w grupach 2 - 10, 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy, do dnia 13 sierpnia 2012 r. 
 
Art. 68. Przepisów art. 20 ust. 1 nie stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r. 
 
Art. 69. Sprzedawca detaliczny i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany dostosować miejsca magazynowania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wymagań określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy, w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. 
 
Art. 70. Przedsiębiorca prowadzący zakłady przetwarzania są obowiązani do dostosowania 
tych zakładów do wymagań technicznych wynikających z ustawy oraz wystąpić z wnioskiem 
o dostosowanie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, w terminie 6 miesięcy 
od daty wejścia w życie ustawy. 
 
Art. 71. Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2004 r., z tym że przepisy: 

1) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się od dnia 14 sierpnia 2005 r.; 
2) art. 14 ust. 2 ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.; 
3) art. 16 ust. 2 ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.; 
4) art. 16 ust. 3 ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.; 
5) art. 20 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się od dnia 14 sierpnia 2005 r. 
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Załącznik nr 1 
 

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

Nr 
grupy/rodzaj 

Grupy i rodzaje 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 
 
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 

2. Chłodziarki 
3. Zamrażarki 
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, 
konserwowania i przechowywania żywności 
5. Pralki 
6. Suszarki do ubrań 

7. Zmywarki 
8. Urządzenia kuchenne (kuchenki) 
9. Piece elektryczne 

10. Elektryczne płyty grzejne 

11. Mikrofalówki 
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego 
typu przetwarzania żywności 
13. Elektryczne urządzenia grzejne 

14. Grzejniki elektryczne 

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania 
pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych 
16. Wentylatory elektryczne 

17. Urządzenia klimatyzacyjne 

 

18. Pozostałe urządzenia wentylujące, wyciągi wentylacyjne i urządzenia 
konfekcjonujące 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 
 
1. Odkurzacze 
2. Zamiatacze do dywanów 

3. Pozostałe urządzenia czyszczące 

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania 
wyrobów włókienniczych 
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe 
urządzenia służące do pielęgnacji ubrań 

 

6. Tostery 
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7. Frytownice 

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 
pojemników i opakowań 
9. Noże elektryczne 
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, 
golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub 
rejestrowania czasu 

 

12. Wagi 
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: 

 
A. Zcentralizowane przetwarzanie danych: 

1. Komputery duże 

2. Minikomputery (stacje robocze) 

3. Jednostki drukujące (drukarki duże) 

B. Obliczenia osobiste: 
1. Komputery osobiste (w tym procesory, myszy, monitory i klawiatury) 

2. Laptopy (w tym procesory, myszy, monitory i klawiatury) 

3. Notebooki 

4. Notepady 

5. Drukarki 

6. Sprzęt do kopiowania 

7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

C. Pozostałe urządzenia do zbierania, przechowywania, przetwarzania, 
prezentowania lub przekazywania informacji środkami elektronicznymi: 

1. Terminale i elementy systemu użytkownika 

2. Faksy 

3. Teleksy 

4. Telefony 

5. Automaty telefoniczne 
6. Telefony bezprzewodowe 
7. Telefony komórkowe 

 

8. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 
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 9. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych 
informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

4. Sprzęt audiowizualny: 
 
1. Odbiorniki radiowe 
2. Odbiorniki telewizyjne 

3. Kamery video 

4. Magnetowidy 

5. Magnetofony 

6. Wzmacniacze audio 

7. Instrumenty muzyczne 

 

8. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do celów nagrywania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, w tym sygnalizacji, włączając w to inne technologie niż 
telekomunikacyjne, służące do dystrybucji dźwięku i obrazu  

5. Sprzęt oświetleniowy: 
 
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych z wyjątkiem opraw 
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych 
2. Liniowe lampy fluorescencyjne 

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 

4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz 
lampy metalohalogenkowe 
5. Niskoprężne lampy sodowe 

 

6. Pozostałe oprawy oświetleniowe i urządzenia rozpraszające światło, z 
wyjątkiem lamp żarnikowych 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych) 
1. Wiertarki 

2. Piły 

3. Maszyny do szycia 
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, 
cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub 
podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów 
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, 
gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań 

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu 
nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami 

 

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 



 2525

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: 
 
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 
2. Kieszonkowe konsole do gier video 
3. Gry video 
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, 
nurkowania, biegania, wiosłowania, itp. 
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 

 

6. Automaty zręcznościowe uruchamiane za opłatą  
8. Przyrządy medyczne  

(z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów): 
1. Sprzęt do radioterapii 

2. Sprzęt do badań kardiologicznych 

3. Sprzęt do dializoterapii 
4. Sprzęt do wentylacji płuc 

5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną 

6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in-vitro 

7. Analizatory 
8. Zamrażarki laboratoryjne 
9. Testy płodności 

 

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, 
leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności 

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli: 
 
1. Czujniki dymu 

2. Regulatory ciepła 

3. Termostaty 

4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie 
domowym lub jako sprzęt laboratoryjny 

 

5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach 
przemysłowych (np. w panelach sterowniczych) 

10. Automaty: 
 
1. Automaty do napojów gorących 
2. Automaty do butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami 

3. Automaty do produktów stałych 
4. Bankomaty 

 

5. Inne urządzenia automatycznie wydające wszelkiego rodzaju produkty 
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Załącznik nr 2 

 
Substancje, materiały lub części składowe, które powinny być usunięte ze zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 
1. Z zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej w pierwszej 
kolejności należy usunąć następujące substancje oraz części składowe: 
 

1) PCB, w rozumieniu ustawy o odpadach, 
 

2) części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze, 
 
3) baterie, 
 
4)  płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, 

jeśli powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 
centymetrów kwadratowych, 

 
5)  wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące, 
 
6)  tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność, 
 
7)  azbest oraz części składowe zawierające azbest, 
 
8)  lampy elektronopromieniowe, 
 
9)  wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), chlorofluorowęglowodory (CFC) 

wodorofluorowęglowodory (HFC) lub węglowodory (HC), 
 
10)  gazowe lampy wyładowcze, 
 
11)  wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o 

powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych oraz wszystkie tego 
typu podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi, 

 
12)  zewnętrzne okablowanie elektryczne, 

 
13)  części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, określone w 

ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. 
U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.), 

14)  części składowe zawierające substancje skażone radioaktywnie, z wyjątkiem 
części składowych poniżej progów wyłączenia, określonych w ustawie z dnia 29 
listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.), 

15)  kondensatory elektrolityczne (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub 
proporcjonalnie podobne wielkości). 

 
2. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego usunięto substancje oraz 
części składowe wymienione w punkcie 1, należy przetworzyć w następujący sposób: 
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1) z lamp elektronopromieniowych - należy usunąć osłonę fluorescencyjną, 
2) z urządzeń zawierających gazy zubożające warstwę ozonową lub mające potencjał 

powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 15, w tym gazy 
znajdujące się w piankach oraz obwodach chłodzących � gazy należy właściwie 
odessać i odpowiednio je oczyścić, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), 

3) z gazowych lamp wyładowczych - należy usunąć rtęć. 
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           Załącznik nr 3 

 
Wzór oznakowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

 
Symbol wskazujący na selektywne zbieranie urządzeń elektrycznych i elektronicznych składa 
się z przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, jak pokazano poniżej. Symbol należy 
umieścić w sposób czytelny i trwały. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
Niniejsza ustawa stanowi przeniesienie do prawa krajowego wymagań Unii Europejskiej 

zawartych w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, z późn. zm.)  

 
Powyższa dyrektywa należy do tzw. dyrektyw środowiskowych i jest oparta na zasadzie 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli w tym przypadku wprowadzającego na 
terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zgodnie z tą zasadą, wprowadzający 
sprzęt jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale 
również za odpady powstające po zużyciu wytworzonych przez niego produktów, zwane w 
ustawie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wobec powyższego 
wprowadzający sprzęt, jednocześnie jest zobligowany do takiego projektowania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, aby po jego zużyciu możliwy był odzysk, a w szczególności 
recykling powstających odpadów. W ramach przenoszonej do polskiego ustawodawstwa 
dyrektywy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podzielono na dwie grupy tj. na tzw. 
odpady historyczne, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstały ze sprzętu 
wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 13 sierpnia 2005 r. oraz na tzw. odpady 
nowe, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który powstanie ze sprzętu, który zostanie 
wprowadzony na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r. Ponadto dyrektywa ta nakłada 
na wprowadzającego sprzęt obowiązek osiągnięcia, w terminie do 31 grudnia 2006 r., 
poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości co najmniej 4kg na mieszkańca rocznie 
oraz osiągniecie wysokich poziomów odzysku i recyklingu. Polska uzyskała w tym zakresie 
dwuletni okres przejściowy.  

 
Celem ustawy jest zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności zebranie co najmniej 
4kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych na mieszkańca rocznie oraz osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku, w tym 
recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby ograniczyć ilość zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego kierowanego do unieszkodliwienia. 

 
Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady 

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zapewniające ochronę 
życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
jakim musi odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, ze względu na zasady ochrony 
środowiska przed odpadami (art. 1 ust. 1). 
 

Art. 1 ust. 2 projektu ustawy mówi, że w sprawach dotyczących postępowania ze 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w zakresie nieuregulowanym w projekcie 
ustawy, stosuje się przepisy o odpadach tj. przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie 
zawartych w niej upoważnień - rozporządzeń. Odwołanie do przepisów powyższej ustawy 
dotyczy systemu zezwoleń oraz sposobu prowadzenia ewidencji odpadów. 

 
Zgodnie z art. 2, przepisy projektu ustawy stosuje się do: 

1) sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyprodukowanego na terytorium kraju, 
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2) sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na terytorium kraju w 
ramach importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego ze sprzętu, o którym 
mowa w dwóch poprzednich punktach. 

 
Dla przejrzystości projekt ustawy podzielono na następujące rozdziały: 

1. Przepisy ogólne, w którym określono zakres ustawy oraz zdefiniowano podstawowe 
pojęcia. 

2. Obowiązki wprowadzających sprzęt. 
3. Obowiązki użytkowników sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. 
4. Obowiązki sprzedawców i prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 
5. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania. 
6. Organizacje odzysku. 
7. Opłata produktowa. 
8. Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej. 
9. Kompetencje organów administracji publicznej. 
10. Przepisy karne. 
11. Zmiany w przepisach obowiązujących. 
12. Przepisy przejściowe i końcowe. 
 

Rozdział 2 projektu ustawy określa obowiązki wprowadzających sprzęt. Zgodnie z art. 4 
ust. 1, przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania na terytorium kraju sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, które to wprowadzenie następuje: 
1) z dniem wydania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego z magazynu, w celu 

ostatecznego wprowadzenia go do obrotu � w przypadku sprzętu wyprodukowanego 
w kraju, lub 

2) z dniem dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju � w przypadku importu 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, lub 

3) z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie � w 
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia, 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wprowadzających 
sprzęt, do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wprowadzający sprzęt prowadzący 
działalność w dniu wejścia w życie ustawy, będą zobowiązani do wystąpienia z ww. 
wnioskiem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 66). 
 
 Wniosek o wpisanie do rejestru powinien zawierać m.in. informacje o proponowanym 
zabezpieczeniu finansowym, którego wysokość i formę, z tytułu niewykonywania 
obowiązków, określonych w ustawie, dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, ustala, w drodze decyzji, Główny Inspektor Inspekcji Handlowej 
(art. 5 ust. 4). Zgodnie z art. 5 ust. 2 powyższe zabezpieczenie finansowe może mieć formę 
depozytu lub polisy ubezpieczeniowej, wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 
działające na terytorium kraju. 
 
 Zadaniem Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej jest również prowadzenie 
rejestru wprowadzających sprzęt (art. 6 ust. 1). Rejestr ten jest dostępny publicznie. Zgodnie z 
art. 6 ust. 3, za wpisanie do rejestru, Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, pobiera opłatę 
rejestrową, której wysokość określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 



 3131

gospodarki, kierując się wielkością przedsiębiorcy (art. 6 ust. 5). Maksymalna stawka opłaty 
rejestrowej może wynosić równowartość 5000 Euro (art. 6 ust. 4). 
 
 Zgodnie z art. 8 projektu ustawy wprowadzający sprzęt jest obowiązany do 
odpowiedniego projektowania i produkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a 
wprowadzający sprzęt, który nie produkuje tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
może zażądać od producenta oświadczenia, że produkowany przez tego producenta sprzęt 
elektryczny i elektroniczny spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 � 3.  
 

Wprowadzający sprzęt może przekazać wszystkim sprzedawcom detalicznym i 
hurtowym, którym sprzedaje ten sprzęt, informację o wysokości odpłatności za koszty 
zbierania, odzysku, w tym recyklingu, w postaci oddzielnej pozycji na fakturze oraz pobrać tę 
odpłatność (art. 12 ust. 1). Powyższa odpłatność powinna zapewnić pokrycie kosztów 
związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy. Opłatę środowiskową ustala 
wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku, z którą ma on podpisaną umowę. Z opłaty tej 
zwolnieni są wprowadzający sprzęt należący do grupy 8 (przyrządy medyczne (z wyjątkiem 
wszelkich wszczepianych i skażonych produktów), grupy 9 (przyrządy do nadzoru i kontroli 
oraz grupy) oraz grupy 10 (automaty) (art. 12 ust. 3). 

 
 Zgodnie z art. 10 wprowadzający sprzęt ma obowiązek oznakowania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oznakowaniem, którego wzór określono w załączniku nr 3 do 
projektu ustawy oraz numerem rejestrowym. 
 
 Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zapewnienia zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, przy czym: 
 
1) w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 
2005 r., obowiązek spoczywa indywidualnie na każdym wprowadzającym sprzęt za 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, który został przez niego wprowadzony, 

 
2) w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 
2005 r., obowiązek spoczywa na wprowadzających sprzęt za sprzęt tego samego rodzaju, 
proporcjonalnie do ich udziału w rynku (art. 14 ust. 1). 

 
Ponadto wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zebrania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości określonej 
przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a odpowiadającej udziałowi w rynku 
wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych (art. 14 ust. 2). Zgodnie z 
art. 14. ust 3 wprowadzający sprzęt jest obowiązany do co najmniej bezpłatnego odbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych od 
sprzedawców detalicznych i hurtowych, którym dostarczył ten sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
 Zgodnie z art. 15 zużyty sprzętu elektrycznego i elektronicznego niepochodzący z 
gospodarstw domowych, powstały ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
wprowadzonego przez wprowadzającego na terytorium kraju, wprowadzający powinien 
odebrać bezpośrednio od wytwórcy tych odpadów, przy czym w przypadku zużytego sprzętu 



 3232

elektrycznego i elektronicznego, powstałego ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
wprowadzonego po dniu 13 sierpnia 2005 r. � co najmniej bezpłatnie. 
 

Obowiązki związane ze zbieraniem, odbieraniem i przetwarzaniem wprowadzający 
sprzęt może realizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku, która 
przejmuje od wprowadzającego sprzęt obciążające go obowiązki na podstawie umowy (art. 
17 ust. 1 i 2). Ponadto wprowadzający sprzęt lub organizacja może zlecić wykonanie 
poszczególnych czynności związanych ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem: 
 

1) w przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 
sprzedawcom tego sprzętu, punktom zbierania, w tym gminnym punktom zbierania 
oraz przedsiębiorcom prowadzącym zakłady przetwarzania, 

 
2) w przypadku odbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego - przedsiębiorcom prowadzącym zakłady przetwarzania. 
 
 
 Art. 16 ust. 2 projektu ustawy określa szczegółowo obowiązki wprowadzającego w 
zakresie osiągania poziomów odzysku, w tym recyklingu.  
 
 Rozdział 3 projektu ustawy, określa obowiązki użytkowników sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Użytkownik sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, powinien 
oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego 
lub do punktu zbierania tego sprzętu (art. 19 ust. 1). Zgodnie z art. 19 ust. 2, umieszczanie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami komunalnymi, 
jest zabronione. Ponadto, zgodnie art. 19 ust. 3, użytkownik sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przeznaczonego ma prawo, przy zakupie nowego sprzętu, do co najmniej 
nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeżeli ten zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje oraz jest w ilości nie większej niż 
nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, którego zakupu dokonuje. Użytkownik sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ma również 
prawo do co najmniej nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w punktach zbierania tego sprzętu, w tym gminnych punktach zbierania (art. 
19 ust. 4). 
 

Rozdział 4 projektu ustawy, określa obowiązki sprzedawców i prowadzących punkty 
zbierania zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z art. 20 sprzedawca 
detaliczny i hurtowy jest obowiązany sprzedawać wyłącznie sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, który jest oznakowany numerem rejestrowym oraz informować, dokonujących 
zakupu nowego sprzętu, o wysokości odpłatności za koszty zbierania, odzysku, w tym 
recyklingu. Zarówno sprzedawca detaliczny, jak i hurtowy jest obowiązany przy sprzedaży 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, jeżeli 
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje oraz jest w ilości nie większej 
niż sprzedawany nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny (art. 20 ust. 3). Ponadto w 
punkcie sprzedaży powinien on umieścić informację o systemie zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
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 Art. 21 wprowadza pięć następujących kategorii, według których sprzedawca detaliczny 
i hurtowy oraz prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
powinien prowadzić selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
pochodzącego z gospodarstw domowych: 
 
1) kategoria I obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 1  

i rodzajach 1- 4, określonych w załączniku nr 1 do projektu ustawy, 
2) kategoria II obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 1  

i rodzajach 5 � 18, określonych w załączniku nr 1 do projektu ustawy, 
3) kategoria III obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie  

3 B. i rodzajach 1 i 2 (monitory) oraz w grupie 4 i rodzaju 2, określonych  
w załączniku nr 1 do projektu ustawy, 

4) kategoria IV obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty w grupie 5, określonej 
w załączniku nr 1 do projektu ustawy, 

5) kategoria V obejmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ujęty  
w pozostałych grupach i rodzajach, określonych w załączniku nr 1  
do projektu ustawy. 

 
Rozdział 5 określa obowiązki przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1, przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany 
podać we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 26 ustawy o odpadach, 
informację o grupie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, stanowiącego odpad w 
rozumieniu ustawy o odpadach. Natomiast po przyjęciu zużytego sprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego, przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do 
selektywnego usunięcia substancji, materiałów oraz części składowych stwarzających 
zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego, określonych w załączniku nr 2 do projektu 
ustawy (art. 27). 

 

Rozdział 6 definiuje organizację odzysku, jako spółkę akcyjną utworzoną w celu 
realizacji obowiązków wprowadzających sprzęt wynikających z ustawy (art. 30 ust. 1). 
Zgodnie z art. 30 ust. 3, przedmiotem działania organizacji odzysku może być wyłącznie 
działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć 
związanych ze zbieraniem, odbieraniem, przetwarzaniem, w tym odzyskiem i recyklingiem 
zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, a także edukacja ekologiczna. Kapitał 
zakładowy organizacji odzysku powinien wynosić co najmniej 5.000.000 złotych, a ponadto 
nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji oraz powinien zostać pokryty w 
całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o 
zarejestrowanie organizacji odzysku (art. 31 ust. 1 i 2). Wysokość kapitału zakładowego 
została przyjęta zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i 
depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). Organizacja odzysku jest ponadto 
zobowiązana złożyć Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz marszałkowi 
województwa, w terminie dwóch tygodni po jej zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z 
rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym 
terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie lub rejestrze sądowym (art. 32). 

 
 Rozdział 7 projektu ustawy, dotyczy obowiązku wpłacania opłaty produktowej, która 

jest obliczana oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, 
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odzysku i recyklingu (art. 36 ust. 2). Opłata produktowa stanowi iloczyn stawki opłaty i 
różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym poziomem zbierania lub odzysku (recyklingu), 
przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie zużytego sprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego. W przypadku odzysku i recyklingu, obliczana jest oddzielnie dla każdej 
grupy zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, wymienionej w załączniku nr 1 do 
projektu ustawy. Zgodnie z art. 37 projektu ustawy podstawę obliczenia opłaty produktowej 
stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.  

 

 Rozdział 8 projektu ustawy określa zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z 
opłaty produktowej. Zgodnie z art. 46, wpływy z tytułu opłat produktowych oraz wpływy z 
tytułu dodatkowych opłat produktowych od nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i 
recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są gromadzone na odrębnym 
rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zgromadzone środki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
powinien przeznaczyć na finansowanie działań w zakresie: 
1) odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
2) edukacji ekologicznej, 
3) rozwoju nowych technologii recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

 
Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 1, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
zbiorczy raport o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat produktowych oraz sposobu ich 
wydatkowania, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, za poprzedni rok 
kalendarzowy. 
 

Rozdział 9 projektu ustawy określa kompetencje organów administracji publicznej, 
nakładając nowe zadania na organy administracji publicznej tj. na: 
1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, jak np. obowiązek prowadzenia rejestru 

wprowadzających sprzęt (art. 6 ust. 1) oraz obowiązek sporządzania raportu, 
dotyczącego masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz masy części 
składowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzonych na terytorium 
kraju (art. 49 ust. 1), oraz 

2) marszałków województwa, jak np. obowiązek sporządzenia sprawozdania, 
dotyczącego masy zebranego, poddanego odzyskowi i recyklingowi zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (art. 53 ust. 1) 

oraz gminę, która zgodnie z art. 48 ust. 2, zobowiązana jest do udostępniania mieszkańcom 
informacji na temat punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
znajdujących się na jej terenie. Natomiast, w przypadku gdy na terenie gminy nie istnieje co 
najmniej jeden punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 20.000 
mieszkańców, gmina jest obowiązana do zorganizowania gminnych punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 48 ust. 1). 
 

Rozdział 10 projektu ustawy określa przepisy karne, przy czym orzekanie w sprawach, 
o których mowa w art. 55 - 58, następuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 
24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 
1148, z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 60, kto, wprowadza lub sprzedaje sprzęt bez 
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oznakowania numerem rejestrowym, podlega karze pieniężnej równoważnej wartości 
wprowadzanego lub sprzedawanego sprzętu. 
 
 Rozdział 11 projektu ustawy dotyczy zmian w przepisach obowiązujących. Projekt 
ustawy wymagał będzie wprowadzenia zmian w następujących przepisach prawnych: 

1) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), 

2) w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

3) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.) 

4)  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
5) w ustawie z dnia z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców  

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej. 

Ponadto zmiany będzie wymagało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 
Nr 152, poz. 1736), wydane na podstawie upoważnienia znajdującego się w art. 36 ust. 14 
ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) - wydane na 
podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o odpadach. 
 

Rozdział 12 projektu ustawy stanowi przepisy przejściowe i końcowe. Zgodnie z art. 
70 ustawa ma wejść w życie z dniem 13 sierpnia 2004 r., przy czym art. 13 ust. 1 ustawy, 
dotyczący osiągnięcia przez wprowadzającego sprzęt określonych poziomów zbierania, 
odzysku, w tym recyklingu, będzie stosowany od dnia 1 stycznia 2008 r., gdyż Polska 
uzyskała, w tym zakresie 2 letni okres przejściowy, a przepisy określające obowiązki 
sprzedawców detalicznych i hurtowych, określone w art. 16 ust. 3 i 4 oraz przepisy odnoszące 
się do obowiązku oznakowania, określone w art. 9 ust. 1, wejdą w życie z dniem 14 sierpnia 
2005 r. Art. 13 ust. 2, dotyczący wliczania masy zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przekazanego do ponownego użycia do masy odpadów poddanych 
odzyskowi i recyklingowi, będzie stosowany od dnia 1 stycznia 2009 r. Ponadto przepisy art. 
6, dotyczącego opłaty środowiskowej, stosuje się dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
ujętego w grupie 1, określonej w załączniku nr 1 do ustawy, do dnia 13 sierpnia 2014 r.,  
a dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego ujętego w pozostałych grupach - do 13 sierpnia 
2012 r. 
 

Zgodnie z dyrektywą, ustawa wprowadza podział sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego na 10 następujących grup:  
1) wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
2) małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
3) sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, 
4) sprzęt audiowizualny, 
5) sprzęt oświetleniowy, 
6) przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 

przyrządów przemysłowych,), 
7) zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, 
8) przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów), 
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9) przyrządy do nadzoru i kontroli, 
10) automaty. 
oraz na rodzaje w ramach danej grupy. 
 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 13 sierpnia 2004 r., przy czym art. 16 ust. 2 ustawy, 
dotyczący osiągnięcia przez wprowadzającego sprzęt określonych poziomów zbierania, 
odzysku, w tym recyklingu, stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r., a przepisy dotyczące 
obowiązku umieszczania na sprzęcie oznakowania (art. 10 ust. 1 i 2) oraz przepisy określające 
obowiązki sprzedawców detalicznych, dotyczące nieodpłatnego przyjmowania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także umieszczania w punkcie sprzedaży 
informacji o systemie zbierania, określone w art. 20 ust. 3 i 4 projektu ustawy, wejdą w życie 
z dniem 14 sierpnia 2005 r 
 
 Źródłem finansowania dodatkowych zadań, które ustawa nakłada na Głównego 
Inspektora Inspekcji Handlowej będą środki pochodzące z opłat rejestrowych za wpisanie do 
rejestru, wpłacane przez wprowadzających sprzęt. Wysokość stawki opłaty rejestrowej 
zostanie określona, w drodze rozporządzenia, przez Ministra właściwego ds. gospodarki, przy 
czym maksymalna stawka tej opłaty wynosić będzie równowartość 5000 Euro. 
 
 Źródłem finansowania dodatkowych zadań, które ustawa nakłada na marszałków 
województw będą wpływy pochodzące z tytułu opłat produktowych oraz wpływy z tytułu 
dodatkowych opłat produktowych, których 2% będzie stanowiło dochody budżetu 
województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu 
opłat produktowych oraz dodatkowych opłaty produktowych i obsługę administracyjną 
systemu opłat produktowych. Wartość 2% została przyjęta zgodnie z sugestiami zgłaszanymi 
przez marszałków województw oraz w ślad za ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). 
 
 Ustawa nie zawiera przepisów technicznych i nie będzie podlegała procedurze 
notyfikacyjnej zgodnej z zarządzeniem Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2004 r. w 
sprawie ustalenia procedury notyfikowania projektów aktów prawnych zawierających 
przepisy techniczne. 
 
Wejście w życie ustawy może spowodować minimalne skutki finansowe dla budżetu państwa. 
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Ocena Skutków Regulacji 

projektu ustawy o  zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 
a) Oddziaływanie w obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi 

 
Projekt ustawy przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska i 

zdrowia � poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących sposobów postępowania z odpadami 
w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak i firm prowadzących działalność w tym 
zakresie. 
 
b) Konsultacje 

 
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt ustawy zostanie przesłany do 

wprowadzających sprzęt, organizacji zrzeszających sprzedawców, prowadzących zakłady 
przetwarzania, instytucji naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych zajmujących się 
gospodarką odpadami, w szczególności odpadami w postaci sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Projekt przedmiotowej ustawy został również umieszczony na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w dziale Prace legislacyjne. 
 
c) Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw 

 
Ustawa wpłynie na wydatki sektora elektrycznego i elektronicznego, który zostanie 

zobowiązany zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
osiągnięcia poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 
 
d) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Brak znaczącego wpływu na dochody i wydatki budżetu.  
Projekt ustawy nakłada nowe zadania na: 

1) organy administracji publicznej tj. na: 
a) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, jak np. obowiązku prowadzenia rejestru  
wprowadzających sprzęt oraz obowiązku  sporządzania raportu, dotyczącego masy 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz masy części składowych sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na terytorium kraju, oraz 
b) marszałków województwa, jak np. obowiązku sporządzenia sprawozdania, 
dotyczącego masy zebranego, odzyskanego i poddanego recyklingowi zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako państwowy fundusz 
celowy. 

 
e)Wpływ regulacji na rynek pracy 

 
Ustawa powinna przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w punktach zbierania 

oraz zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego � w związku 
z potrzebą osiągnięcia poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. 
 
f) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
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Ustawa ta nakłada takie same obowiązki na wszystkie przedsiębiorstwa sektora, jak 
również jest zgodna z regulacjami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Ustawa 
będzie miała pewien wpływ na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki, bowiem nakłada 
obowiązek dokonania opłaty produktowej, w przypadku nieosiagnięcia poziomów zbierania, 
odzysku, w tym recyklingu, określonych w ustawie. 
 
g) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Brak wpływu. 
 


