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Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), 
stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.): 

 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do 

przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania 

zużytego sprzętu. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.  

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany:        

 

Oświęcim 

ul. Bema 12A 

 

PSZOK jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1700 

w każdą sobotę od 800 do 1300 

 
 

Przyjęcie odpadów do PSZOK uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie 

Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania. 

Komunikat dotyczący prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (poz. 118) w sprawie 

daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą 
utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest pod 

adresem: https://bdo.mos.gov.pl/web/ 


