ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie

Obowiązki Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny pozostające po stronie Przedsiębiorcy
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1688)

1.

Rejestracja w GIOŚ (wpis, zmiany, wykreślenie)
Rejestr GIOŚ jest ogólnie dostępny pod adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Nasza organizacja pomaga w rejestracji – przygotowanie wniosku, złożenie dokumentu

2.

Wnoszenie opłaty rejestrowej i rocznej (do końca lutego każdego roku) –co roku przed upływem terminu przypominamy Klientom o tym
obowiązku
Wysokość opłaty określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej
oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649)
Wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz wysokość stawki opłaty rocznej od 1 stycznia 2009 roku
Roczny
obrót
wprowadzającego sprzęt

netto Stawki opłat rocznej i rejestrowej dla Stawki opłat rocznej i rejestrowej
mikroprzedsiębiorców
pozostałych przedsiębiorców

do 500 tys. zł

50 zł

500zł

powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł

100 zł

2 000 zł

powyżej 5 mln zł

200 zł

4 000 zł

dla

3.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu
sprzętu.
Kara: 10 000 -500 000 zł

4.

Wprowadzający sprzęt, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązany do umieszczania na fakturach
i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył
autoryzowanego przedstawiciela, numeru rejestrowego tego autoryzowanego przedstawiciela.
Treść artykułu 25:
„1 Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta(przedsiębiorcy zagranicznego), nie musi
wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:
1) autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;
2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela
obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o
masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który
wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela.“
Kara – 5 000 – 500 000 zł.

Dołączanie do sprzedawanego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informacji o zakazie umieszczania zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1; i o potencjalnych skutków dla
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, wynikających z obecności w sprzęcie.niebezpiecznych: substancji mieszanin oraz części
składowych.
Kara – 5 000 – 500 000 zł
Treść art 14. Ust.1
„Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku
nr 2 do ustawy. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.“
5.
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6.

Oznakowanie sprzętu:
zgodnie ze wzorem nr 2 do ustawy,

W sposób umożliwiający identyfikację producenta.
Wyraźnie, czytelnie i trwale.
Jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu oznakowania te mogą być umieszczone na opakowaniu i dokumentach
dołączonych do sprzętu
Kara – 5 000 – 500 000 zł

7. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu.
Ewidencja ta stanowi podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
zużytego sprzętu.
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przechowywania dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie przez 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.
8.

Wprowadzający sprzęt niezależnie od typu jest obowiązany informować o:
1) systemie zbierania, w tym zwrotu zużytego sprzętu;
2) roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.
Kara – 5 000 – 500 000 zł
Organizacja może przesłać Państwu stosowną informację do umieszczenia na stronie internetowej.

9.

Uwidacznianie KGO.
Art. 16. 1. Z chwilą sprzedaży sprzętu przedstawia się nabywcom sprzętu koszty gospodarowania odpadami obejmujące koszty
zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał dystrybutorom informację o wysokości kosztów
gospodarowania odpadami.
2. Dystrybutor jest obowiązany do informowania w sposób określony w ust. 3 nabywców sprzętu o wysokości kosztów
gospodarowania odpadami, jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt.
3. Informowanie nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami następuje przez wyróżnienie w cenie sprzętu
kosztów gospodarowania odpadami przypadających na jednostkę sprzętu.
4. Koszty gospodarowania odpadami nie mogą przekraczać kosztów faktycznie poniesionych na ten cel.

Wprowadzający sprzęt nie ma obowiązku przedstawienia informacji o KGO dystrybutorowi.
Kara dla dystrybutora – 5 000 – 500 000 zł
10. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do opracowania, przeznaczonej informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego
sprzętu, w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu.
Informacja powinna zawierać w szczególności:
1) określenie części składowych sprzętu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia;
2) wskazanie umiejscowienia w sprzęcie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych. Wprowadzający sprzęt jest
obowiązany do przekazania prowadzącemu zakład przetwarzania i prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu informacji,
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie informacji.
Kara za brak informacji – 5 000-300 000 zł, Kara za nieudostępnienie informacji na wniosek zakładu – 10 000- 500 000 zł
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11. Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany przechowywać umowę na wykonywanie obowiązków Wprowadzającego za pośrednictwem
organizacji odzysku sprzętu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać
Kara za brak informacji – 5 000-300 000 zł
12. Jeżeli Wprowadzający jest jednocześnie dystrybutorem sprzętu ciążą na nim dodatkowe obowiązki.
Dystrybutor - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną w
łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt;
a)
b)

c)

d)

e)

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.
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.
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.
Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w
pkt. a)–c). Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do
przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie
komunikatu.
Dystrybutor jest obowiązany do:
a. udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:
i. wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od
producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
ii. oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1 (pkt 5 i 6 niniejszego opracowania) ;
b. umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w
przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych
informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie
komunikatu;
c. udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1 (punkt 5 w
niniejszym opracowaniu), w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Kary przy niedopełnieniu obowiązków z pkt a),b), c), e) – 5 000 - 500 000 zł, d) -5 000 - 300 000 zł

Nowa ustawa zmienia definicję Zbierającego:
Zbierający – podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie
gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.
Zatem wszystkie Firmy, które są zarejestrowane jako Zbierający, ale nie zajmują się tym profesjonalnie zostaną w tym zakresie wykreśleni
z urzędu.
Wymagania dotyczące projektowania sprzętu:
Art. 7
2. Przy projektowaniu sprzętu stosuje się wymagania dotyczące ekoprojektu, ułatwiające ponowne użycie i przetwarzanie zużytego sprzętu,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz.
1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223).
3. Zakazuje się uniemożliwiania ponownego użycia zużytego sprzętu przez stosowanie specyficznych rozwiązań projektowych lub procesów
produkcyjnych, o ile takie rozwiązania lub procesy nie niosą korzyści nadrzędnych, w szczególności w odniesieniu do ochrony środowiska,
ochrony życia i zdrowia ludzi lub wymogów bezpieczeństwa.
Kara od 10 000 – 500 000 zł
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