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ZASADY DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

 
 

OSP jako podmiot 
nieprofesjonalnie zbierający 

sprzęt. - Co to znaczy? 

  
 
 
Ogólne zasady wynikają z ustawy. Pojęcie nieprofesjonalnie zbierającego 
składa się z dwóch elementów, które muszą zaistnieć łącznie, aby 
możliwe było przyjęcie, że podmiot rzeczywiście prowadzi działalność 
objętą art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. 
Są to następujące elementy: 
1) prowadzenie działalności innej niż działalność gospodarcza  
w zakresie gospodarowania odpadami, 
2) zbieranie polegające wyłącznie na zbieraniu dwóch rodzajów 
odpadów, do jakich należą odpady opakowaniowe (podgrupa 15 01  
z katalogu odpadów) i odpadów w postaci zużytych artykułów 
konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 
systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-
wychowawczych, urzędach i instytucjach. Zużytym artykułem 
konsumpcyjnym jest także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 
 
 

Dlaczego umowa z MB Recycling 
jest konieczna? 

 
 
 
Trójstronna umowa z MB Recycling i Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP zapewnia spełnienie warunku ustawowego. OSP jako 
podmiot nieprofesjonalnie zbierający sprzęt jest obowiązany posiadać 
taką umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności,              
z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie 
odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczącą co 
najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów. 
 
 
 

Czy OSP musi mieć zezwolenie 
na zbieranie odpadów? 

 
 
 
Nie. Podmioty prowadzące tak rozumianą nieprofesjonalną działalność 
w zakresie zbierania odpadów objęte są zwolnieniem z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, o ile zawarły umowę,               
o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o odpadach. Jest to warunek 
konieczny i powinien być spełniony co do zasady przed rozpoczęciem 
prowadzenia przez dany podmiot takiej nieprofesjonalnej działalności. 
 
 
 

Jak należy magazynować 
zbierany zużyty sprzęt? 

 
 
 
Przepis art. 43 ustawy o zużytym sprzęcie wskazuje, że miejsca,                   
w których jest magazynowany zużyty sprzęt, w tym i magazynowany            
w ramach nieprofesjonalnego zbierania, wyposaża się w: 
1) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych oraz, w przypadku  zużytego sprzętu zawierającego 
substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą 
spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w 
nieprzepuszczalne podłoża wraz z  
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urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, 
odstojnikami i odolejaczami;  
2) utwardzone podłoże; 
3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. 
  
Nieprofesjonalnie zbierający zużyty sprzęt powinien więc zapewnić       
ww. warunki magazynowania przyjętego przez niego zużytego sprzętu. 
 
 

Jakie są zasady ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników 

podczas zbierania sprzętu? 

 
 
 
Zgodnie z artykułem 42. ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie zbierający 
zużyty sprzęt lub podmiot uprawniony do zbierania zużytego sprzętu,         
o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 (nieprofesjonalny zbierający) ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest obowiązany do zachowania 
niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia                                           
i bezpieczeństwa pracowników. 
 
 
 

Czy sprzęt musi być kompletny? 

 
 
 
TAK. OSP przyjmuje wyłącznie sprzęt kompletny, zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy o zużytym sprzęcie: zakazuje się zbierania niekompletnego 
zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu 
podmiotowi niebędącemu: 
1) 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 2022 r. poz. 503), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej 
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 
2) prowadzącym zakład przetwarzania; 
3) 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 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151). 
 
 
 

Czy zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny można łączyć  

z innymi odpadami? 

 
 
 
NIE. Podstawowy wymóg dotyczący zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego określony został w art. 34 ustawy tj. 
zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 
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Załącznik 1                                                                                      

 
O F E R T A    W S P Ó Ł P R A C Y w ramach projektu OSP na straży środowiska 

 

Lp. NAZWA ODPADU Cena za 1 tonę 

1. Monitory / Telewizory CRT, LCD – kompletne 300,00 zł  

2. Mix małego i drobnego sprzętu AGD RTV IT – 

kompletne 

430,00 zł 

3. Duże AGD (pralki, zmywarki, suszarki, kuchenki, 

piekarniki) – kompletne 

700,00 zł  

4. Chłodnictwo – kompletne 1000,00 zł  

5. Duże AGD – niekompletne 50,00 zł  

6. Chłodnictwo – niekompletne 50,00 zł  

7. Złom stalowy, mix, w większości „cienki” 890,00 zł  
15. 

 

Minimum do odbioru to 2500 kg  

 

1. Transport zapewnia MB Recycling. 

2. Załadunek zapewnia OSP. 

3. Podane ceny są cenami netto. 

4. Aktualizacja cennika 15-tego każdego miesiąca.  
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Zbieramy następujący sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 

ELEKTRONIKA I ELEKTRYKA 

Grupa nr 1  - chłodnictwo 

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do 
osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący 

do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.  

Grupa nr 2  - ekrany 

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2, np. laptopy, notebooki czy cyfrowe 

ramki do zdjęć.  

Grupa nr 3  - lampy 

Lampy, w tym lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe 
lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe czy 

diody elektroluminescencyjne (LED). 

Grupa nr 4   

Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, m.in. urządzenia 

gospodarstwa domowego: zmywarki, pralki, suszarki, lodówki, kuchenki; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, 

telewizory i inny sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, 

zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne czy sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych, w tym panele 

fotowoltaiczne.  

Grupa 5 

Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, jak na przykład: urządzenia 

gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki 

mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, suszarki, oprawy oświetleniowe, 

sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki elektryczne i 

elektroniczne lub  sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, 

automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych.  
Grupa 6 

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 

cm. 
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Stanisław Wyrozumski 

MB Recycling 

   +48 696 122 439 

    stanislaw.wyrozumski@elektrycznesmieci.pl 

 

Sławomir Borowski 

ZOSPRP 

    +48 606 660 700 

    s.borowski@zosprp.org.pl 

 
 
Możliwości zgłaszania odbioru sprzętu:  

Infolinia: 572 102 102   
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