
 

          REJESTR HANDLOWY: 
          IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508 

         Sad Rejonowy w Poznaniu 
         Kapitał zakładowy: 100.000 PLN 

     NIP: 622-24-90-580 
    REGON: 251592167 
    BDO: 000110359 

  KONTO: 
PEKAO S.A. o/Ostrów Wielkopolski, 
50 1240 1327 1111 0010 7393 1077 
PEKAO S.A. SWIFT: PKOPPLPW,  
PL 26 1240 1327 1978 0010 7393 1615 

 

 

REGLER UND ARMATUREN - POLSKA Sp. z o.o 

ul. Traugutta 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel .  +48 062 735 84 07,   +48 062 735 84 08 

fax +48 062 735 04 09  

e - m a i l :   g o k @ g o k . p l ,    w w w . g o k . p l  

 

 

 

 

UTYLIZACJA – INFORMACJA DLA KONSUMENTA 

 

W celach ochrony środowiska, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany razem 
z innymi odpadami. Przekreślony kołowy kontener na odpady oznacza obowiązek selektywnego zbierania 
odpadu – zużytego sprzętu opatrzonego takim symbolem, a ponadto potwierdza, że sprzęt został 
wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 
 
Po okresie użytkowania, konsument zobowiązany jest do selekcjonowania takiego sprzętu. Zużyty sprzęt 
elektryczny  i  elektroniczny nie może  być  wyrzucany  wraz z innymi odpadami, w tym  pochodzącymi  również  
z gospodarstwa domowego. Użytkownik zobowiązany jest do oddania sprzętu np. do odpowiedniego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów np. gminy lub miasta bądź 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. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może zostać oddany 
nieodpłatnie dystrybutorowi (sprzedawcy) przy okazji nabywania nowego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego 
samego rodzaju i pełnił te same funkcje co nabywany nowy sprzęt, co dotyczy zarówno nabycia w punkcie 
sprzedaż (np. w sklepie stacjonarnym), jak i nabycia wymagającego dostarczenia sprzętu (np. w sklepie 
internetowym). Pamiętaj o zgłoszeniu dystrybutorowi zamiaru oddania zużytego sprzętu. Ponadto zużyty sprzęt 
pochodzący z gospodarstw domowych może zostać oddany nieodpłatnie, bez konieczności nabycia nowego 
sprzętu, dystrybutorowi prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego o powierzchni wynoszącej min. 400 m2 
poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (w tej jednostce lub jej 
bezpośredniej bliskości), jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm. Zużyty sprzęt 
pochodzący z gospodarstw domowych może zostać również oddany nieodpłatnie u prowadzącego punkt 
serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów 
technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.  Jednocześnie 
zwracamy uwagę, że dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, 
który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty 
sprzęt.  W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt 
lub prowadzącego zakład przetwarzania.  
 
Należyte postępowanie ze zużytych sprzętem zapewnia prawidłową utylizację i zapobiega negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogą wywołać niebezpieczne substancje oraz 
mieszaniny zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pamiętaj, że prawidłowe zagospodarowanie 
zużytego sprzętu  przez  gospodarstwo  domowe  ma  kluczową  rolę  w przyczynianiu  się do  ponownego użycia  
i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, a przez to oszczędzania bogactw naturalnych Ziemi.  
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