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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

W dniu 11 września 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz. U. poz. 1688)

Uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym wykonuje obowiązek

transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba

prawna, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży,

w tym środki porozumiewania się na odległość ma siedzibę na terytorium kraju:

i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza

na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt

zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju

sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za

wprowadzającego sprzęt, jeśli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak

towarowy wprowadzającego sprzęt,

i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z państwa trzeciego

lub z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego,

udostępnia na rynku sprzęt, jeżeli wprowadzający sprzęt nie jest wpisany

do rejestru
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Wprowadzający sprzęt



Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna,

która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków

porozumiewania się na odległość ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita

Polska państwa członkowskiego:

i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza na rynek

pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego

sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium tego państwa

członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się

za producenta, jeżeli na sprzęcie znajduje się nazwa lub znak towarowy producenta lub

wprowadzającego sprzęt,

i w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarcza sprzęt w celu jego

dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa

członkowskiego z państwa niebędącego państwem członkowskim lub z innego państwa

członkowskiego lub

lub państwa niebędącego państwem członkowskim i sprzedaje sprzęt na terytorium kraju

za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom

domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Producent będzie miał prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela

odpowiedzialnego za wykonanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla

wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego

od tego producenta.

Producent, który sprzedaje sprzęt na terytorium kraju za pomocą środków porozumiewania

się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż

gospodarstwa domowe będzie obowiązany do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela

odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla

wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego

od tego producenta.

Autoryzowanym przedstawicielem może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna

niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna mające siedzibę na terytorium kraju,

w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku gdy autoryzowanym przedstawicielem jest organizacja odzysku sprzętu

elektrycznego i elektronicznego i autoryzowany przedstawiciel wykonuje swoje obowiązki za

pośrednictwem tej organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie zawiera

się umowy między autoryzowanym przedstawicielem a tą organizacją odzysku.
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Autoryzowany przedstawiciel



Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Wprowadzający sprzęt wykonuje obowiązki w zakresie

finansowania i organizowania systemu zbierania i przetwarzania

zużytego sprzętu:

 samodzielnie albo

 za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Wprowadzający sprzęt finansując i organizując system zbierania

i przetwarzania zużytego sprzętu realizuje zasadę „rozszerzonej

odpowiedzialności producenta” oraz „zanieczyszczający płaci”
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Odpowiedzialność wprowadzającego sprzęt/producenta

Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie

za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego

i elektronicznego nie zwalnia wprowadzającego sprzęt

z odpowiedzialności za realizację tych obowiązków.

Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie dla

wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zwalnia

autoryzowanego przedstawiciela z odpowiedzialności

za realizację tych obowiązków.

7



Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta,

nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:

autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;

przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania

przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu

wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności

informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku

kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego

autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku nieprzekazania autoryzowanemu przedstawicielowi danych, wprowadzający

sprzęt jest obowiązany do wykonywania obowiązków nałożonych na niego ustawą

w odniesieniu do masy sprzętu, jaką wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym,

o której nie poinformował autoryzowanego przedstawiciela.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Sprzęt w rozumieniu krajowych przepisów urządzenie,

którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu

prądu elektrycznego lub od obecności pól

elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do

wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub

pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy

napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla

prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

Sprzęt audiowizualny i panele fotowoltaiczne

Sprzęt oświetleniowy

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,

stacjonarnych narzędzi przemysłowych

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych

i skażonych produktów

Przyrządy do nadzoru monitorowania i kontroli

Automaty do wydawania

Do 31 grudnia 2017 r. — 10 grup ZSEE
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Do 1 stycznia 2018 r. — 6 grup ZSEE

Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż

100 cm2

Lampy

Sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów

przekracza 50 cm)

Sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza

50 cm)

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden

z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Wprowadzający sprzęt obowiązany jest co roku osiągać

minimalne poziomy:

 zbierania

 odzysku

 przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

- zużytego sprzętu

 osiągnięcie minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu

nie zwalnia wprowadzającego sprzęt z wykonywania

w dalszym ciągu obowiązków w zakresie finansowania

i organizowania zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu

powstałego z wprowadzonego przez niego sprzętu.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Poziom zbierania zużytego sprzętu

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania

minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu,

które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu

wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego

do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy,

z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych

oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów

rozprowadzania lub regulacji światła, a od 1.01.2018 r. do grupy

sprzętu nr 3 określonej w załączniku 1 do ustawy, nie mniej niż

50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt będzie

obowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów

zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 65%

średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo

85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Minister Środowiska dokona, w drodze rozporządzenia, wyboru

metody liczenia poziomu zbierania oraz określi szczegółowy

sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania

zużytego sprzętu od dnia 1 stycznia 2021 r.

Poziom zbierania zużytego sprzętu
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Zbieranie zużytego sprzętu 

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania

zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład

przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki

odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu

powstałego ze sprzętu należącego do jednej z grup sprzętu.

Dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu

prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego

zbierającego zużyty sprzęt.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu 

Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących

ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży

w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9),

wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla

gospodarstw domowych;

prowadzącym zakład przetwarzania;

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10).
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Definicja niekompletnego zużytego sprzętu 

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt,
który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie
sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części
składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych,
stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty
sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

System zarządzania środowiskowego 

Od 1 stycznia 2017 r. organizacja odzysku jest obowiązana posiadać

wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami

systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.

Audyt zewnętrzny zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 

i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprawdzenie przestrzegania prawa ochrony środowiska w szczególności

w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, co zapewnić ma rzetelną

i obiektywną weryfikację wiarygodności danych zawartych w dokumentach

ewidencyjnych, celnych oraz fakturach.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Rejestr 

Do czasu utworzenia Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) wprowadzający sprzęt, autoryzowani
przedstawiciele i podmioty gospodarujące zużytym sprzętem będą
wpisywani do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (GIOŚ).

Do autoryzowanego przedstawiciela stosowane będą odpowiednio przepisy
dotyczące wprowadzającego sprzęt, w tym obowiązki wpłaty opłaty
rejestrowej i opłaty rocznej.

Rejestr GIOŚ zawierać będzie dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu
(sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż
przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację
o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 237a ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (zmienionej ustawą z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym) sprawozdania o sprzęcie i zużytym
sprzęcie za rok 2015 i za rok 2016 będą sporządzane
i składane na dotychczasowych zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy

Przepisy ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania,

w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania odbierania

od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego

z gospodarstw domowych, a także organizowania i finansowania zbierania oraz

przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż

gospodarstwa domowe, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania,

składania wykazu zakładów przetwarzania, nie będą znajdowała zastosowania do:

wprowadzającego sprzęt, który średniorocznie udostępnia na rynku

małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (żaden z zewnętrznych wymiarów

nie przekracza 50 cm) o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg

wprowadzającego sprzęt, który średniorocznie udostępnia wielkogabarytowy sprzęt

elektryczny i elektroniczny (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekraczający

50 cm) o łącznej masie nieprzekraczającej 1000 kg
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Nowa ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym elektronicznym

Pomoc de minimis

Zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy będzie miało zastosowanie, jeżeli:

 przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

 zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,

poz. 404, z późn. zm.),

 informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy,

o której mowa powyżej

 spełnione są dla danego przedsiębiorcy warunki pomoc de minimis:

 w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE

L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo

 w rolnictwie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki

opłaty produktowej dla danej grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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