
 

 

Informacje o podmiotach zbierających 
zużyty sprzęt elektryczny 

  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w 

sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

 W jaki sposób pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? 

 Mieszkańcy gminy Wysokie mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pozbyć się  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Raz  do roku 
Gmina Wysokie organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 
porozumieniu z firmą Ekomega  Sp. j. Małek, ul. Szklarniowa 1c, 22-400 Zamość. 

Zbiórka ta odbywa się w systemie objazdowym w formie tzw. "wystawki". 

Inne sposoby: 

 Kupując nowy sprzęt, zużyty tego samego rodzaju można zostawić w sklepie. Od 

dnia 01 lipca 2006 roku sprzedawca  detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani 

przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego 

przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli 

zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 

W myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest 

obowiązany do oddania zużytego sprzętu do puntu zbierania lub w przypadku zakupu nowego 

sprzętu - do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 w/w 

ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego 

rodzaju, na zasadzie: (biorę nowe - zostawiam stare, np.: przy zakupie nowej lodówki można 

oddać zużytą lodówkę). 

  



 

 

 

 Oddając sprzęt do naprawy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu 

serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel 

sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, prowadzący punkt 

serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu. 

 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości  porządku w gminach Wójt Gminy Wysokie informuje o znajdujących się na terenie 

gminy Wysokie podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący   z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z wyłączeniem punktów sprzedaży 

sprzętu oraz punktów serwisowych): 

  

Lista podmiotów 

Lp. Nazwa firmy Adres siedziby Adres punktu zbierania 

1. 
Ekomega" Sp.j. 
Małek, ul.  

Szklarniowa 1c, 22-
400 Zamość 

zbiórki objazdowe 
 na terenie gminy Wysokie 

2. 
Eco Harpo – 
Recykling Sp. z 
o.o. 

Cząstków 
Mazowiecki 128, 05-
152 

zbiórki objazdowe 
 na terenie gminy Wysokie 

 


