
Zgodnie z art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zmianami) poprzez zbierającego zużyty sprzęt - 

rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania 

zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na 

zbieranie zużytego sprzętu. 

Na podstawie art. 84 ust. 3 zbierający zużyty sprzęt podlega wpisowi do rejestru na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

797 ze zmianami). 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym „1.Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, 

burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji 

zawierającej: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt; 

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz 

punktów serwisowych. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający 

zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 

30 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego 

zaprzestania jej wykonywania.” 

REJESTR PODMIOTÓW ZBIRAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY KOŹMINEK. 

Lp. Nazwa i adres firmy / Imię i nazwisko adres 

zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

1.   

2.   

…   

   

   
 

 

Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Koźminek nie ma podmiotu zbierającego zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. Tego typu odpady pochodzące z gospodarstw domowych 

mieszkańcy gminy mogą oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Koźminku przy ul. M. Konopnickiej 18 B. 


