
Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) zobowiązuje Gminę do 

udostępnienia mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, 

informacji o  znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie o zużytym 

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

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do: 

 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), FCC Podhale Sp. z o.o. , ul. 

Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ Nowy Targ 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest również w zbiórce objazdowej 

organizowanej dwa razy w roku w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z prowadzonym rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy 

Łapsze Niżne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Łapsze Niżńe 

odbierają również: 

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 

Tylmanowa 

2) Import –DANSTRAM-Export, Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama, ul. 

Zamoyskiego 13A34-500 Zakopane 

3) REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków 

4) Usługi Transportowe Gacek& Krawontka Spółka Jawna, 32-434 Skomielna Biała 613 

 

Ponadto, zgodnie z art. 40, ust.1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i  elektronicznym prowadzący  punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego 

przyjęcia zużytego sprzętu, 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. 

 Zgodnie z art. 34 i 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i  elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893): 

- zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, 

- 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. 

odpadach. 

Należy wcześniej sprawdzić czy ten punkt jest wpisany w Bazie Danych o Produktach i 

Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami jako zbierający. Rejestr jest dostępny pod 

adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Jest to bardzo ważne, gdyż nieobjęci rejestrem przedsiębiorcy nie przekazują zużytych 

urządzeń do zakładów przetwarzania, wskutek czego ilości te nie są ewidencjonowane, a 

sprzęt jest przetwarzany w niewłaściwy sposób. 

 

 

 

 


