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AGENDA WYSTĄPIENIA
1. Punkty serwisowe a sprawozdawczość odpadowa
2. Używany a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kiedy zepsuty sprzęt staje się
odpadem?

PUNKTY SERWISOWE a SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ODPADOWA

DEFINICJE
Punkt serwisowy - rozumie się przez to miejsce, w którym jest wykonywana działalność
gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu (art. 4 pkt 10 ustawy ZSEE);
Zbierający 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 (art. 4 pkt 23 ustawy ZSEE).

PUNKT SERWISOWY JAKO PROWADZĄCY
NIEPROFESJONALNĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ZBIERANIA ODPADÓW
Nieodpłatne przyjęcie 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 (art. 40 ust. 1 ustawy ZSEE).

Art. 45 ust. 1 UO „Z obowiązku uzyskania (…) zezwolenia na zbieranie odpadów (…) zwalnia
się: 1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie
gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych
artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki,
przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w
szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna
działalność w zakresie zbierania odpadów)”.

PUNKT SERWISOWY JAKO PROWADZĄCY
NIEPROFESJONALNĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ZBIERANIA ODPADÓW
Art. 66 ust. 4 pkt 3 UO „Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy (…)
podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1” (nieprofesjonalna działalność w zakresie
zbierania odpadów);
Art. 51 ust. 2 pkt 3 UO „ Nie podlegają wpisowi do rejestru (…) podmiot prowadzący
działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który
zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym
zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów
konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowowychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania
odpadów)”.

NAPRAWA SPRZĘTU PRZEZ PUNKT SERWISOWY
• Naprawa sprzętu eklektycznego i elektronicznego.

• Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza
wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych
odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi
inaczej (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach)

NAPRAWA SPRZĘTU PRZEZ PUNKT SERWISOWY

Art. 66 ust. 4 pkt 3 UO „Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów”.

Art. 75 ust. 1 pkt 1 UO „Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”

(w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, dla marszałka
województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania i/lub zbierania
odpadów).

ZUŻYTY a UŻYWANY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY – KIEDY ZEPSUTY SPRZET STAJE
SIĘ ODPADEM?

NAPRAWA SPRZĘTU A „PRZYGOTOWANIE DO
PONOWNEGO UŻYCIA”
Używany sprzęt elektryczny i elektroniczny, nawet wadliwy, wymagający naprawy, nie jest
odpadem – jeżeli tylko jest „przeznaczony do bezpośredniego ponownego użycia”, względnie istnieje
„zamiar ponownego użycia” (rozdz. 11 ustawy ZSEE).
Przygotowanie do ponownego użycia – w odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (ZSEE). ZSEE jest odpadem (por. art. 4 punkt 24 ustawy WEEE)

KONCEPCJA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM:
NOWE I UZUPEŁNIONE DEFINICJE W WFD
„przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu,
czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które stały się
odpadami i zostały zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do
ponownego użycia, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez
jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego (zmieniony art. 3 punkt 16)
„podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia” (ang. recognised preparation
for re-use operator) oznacza przedsiębiorstwo obróbki odpadów działające w łańcuchu
przygotowania do ponownego użycia zgodnie ze stosownymi przepisami (nowy art. 3 punkt
16a)
„regeneracja produktów” (ang. remanufacturing) oznacza proces doprowadzenia produktu do
stanu zbliżonego do nowego przez ponowne użycie, odtworzenie i wymianę części
składowych (nowy art. 3 punkt 16b)
(Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie
odpadów (WFD, wersja uwzględniająca poprawki przyjęte na sesji plenarnej w dniu 14 marca 2017 r.)

NOWE OBOWIĄZKI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W WFD
„państwa członkowskie (…) sprzyjają tworzeniu systemów wspierających naprawę, ponowne użycie,
regenerację produktów (remanufacturing) i odtworzenie (refurbishment) produktów”, „pod
warunkiem, że jakość i bezpieczeństwo produktów nie jest zagrożone”
„Środki te mogą obejmować zachęcanie do tworzenia i wspierania uznanych sieci ponownego
użycia, (…) zachęcanie do regeneracji produktów, odnawiania i zmiany przeznaczenia
produktów. Państwa członkowskie wykorzystują instrumenty i środki ekonomiczne oraz mogą
ustanowić cele ilościowe”.
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