
Informacja zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  

z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 

Zgodnie z art. 4 pkt 24) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) pod pojęciem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) 

rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi 

stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go. 

 

 

 

 

 

 

• do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku przy ul. Brzozowej 1, 09-520 Łąck. PSZOK czynny jest  

w pn.: 8:00 – 16:00, wt. – czw.: 7:30 – 15:30, pt.: 8:00 – 16:00, a także w pierwszy poniedziałek 

miesiąca kalendarzowego do godz.: 17:00 (z wyłączeniem świat i dni ustawowo wolnych od pracy); 

• raz w roku w ramach mobilnej zbiórki tzw.: „odpadów problemowych”, po uprzednim złożeniu  

do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku pisemnego wniosku; 

• punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt 

kupowany (np. stary telewizor za nowy telewizor);  

• punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest 

niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego 

nieopłacalna; 

• do placówek handlowych prowadzących sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych  

dla gospodarstw domowych na powierzchni do najmniej 400 m², bez konieczności zakupu nowego 

sprzętu, jeżeli oddawany sprzęt nie przekracza z zewnętrznych wymiarów 25 cm. 

 

 

 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu 

zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania 

zużytego sprzętu - art. 36 pkt 23) ustawy z dnia 11 września  

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny pochodzący  

z gospodarstw domowych mieszkańcy 

Gminy Łąck mogą nieodpłatnie oddać: 

WAŻNE: 

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 


