
Wykaz podmiotów na terenie Miasta Jasła zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych. 

 

Lp. 
Nazwa podmiotu zbierającego 

zużyty sprzęt 
Adres siedziby zbierającego 

Adres punktu 
zbierającego zużyty 

sprzęt 

1. 
ELEKTRO Bogusław Bargieł 

 
 

ul. Manierskiego 39A 
38-460 Jedlicze 

www.elektro-odpady.com.pl 

ul. Lwowska 4 
38-200 Jasło 

(dojazd z Ronda 
Solidarności) 

 

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1688 ze zm.). 

Zgodnie z: 

 art. 34: zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami; 

 art. 36: Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest 

obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu 

do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

 art. 37 ust. 1: Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu 

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

samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

 art. 37 ust. 2: Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw 

domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z 

gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego 

samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

 art. 37 ust. 3: Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 

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

zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży 

sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego 

przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego 

z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 

cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych. 

 art. 46 ust. 1: Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia 

zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się 

wyłącznie w zakładzie przetwarzania. 

 art. 95: Kto umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny. 

 art. 91: Kto prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia 

zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17940659#art%2845%29ust%281%29pkt%281%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/17027058#art%282%29pkt%2819%29


przetwarzania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 

500 000 zł. 

Dystrybutor sprzętu - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; 

dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt. 

 

 

 


