PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.

Czy w hurtowni oświetleniowej instalator ma możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu
oświetleniowego przy zakupie nowego?

Tak. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dystrybutor ma obowiązek
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu (w tym sprzętu oświetleniowego, obejmującego m.in. zużyte
źródła światła, oprawy oświetleniowe i elementy sterowania oświetleniem) w punkcie sprzedaży lub
miejscu jego dostawy do nabywcy, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co
sprzęt sprzedawany.
Ustawodawca mówi w tym wypadku o nieodpłatnym odbiorze sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych, ale trzeba wiedzieć, że defnicja sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych obejmuje
zarówno sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, jak i sprzęt pochodzący ze źródeł innych, niż
gospodarstwa domowe, a który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez
gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
UWAGA!
Przepisy nie posługują się kategorią wytwórcy odpadów jako kryterium decydującym o obowiązku
przyjęcia lub nieprzyjęcia przez hurtownię zużytego sprzętu, a jedynym kryterium jest tu kategoria
sprzętu z gospodarstw domowych. Zatem należy założyć, że w przypadku, gdy zużyty sprzęt spełnia
defnicję zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, dystrybutor zobowiązany jest go
przyjąć w punkcie sprzedaży.
Często wątpliwości powstają w momencie, kiedy zużyty sprzęt przynosi do hurtowni instalator, który
w świetle Ustawy o odpadach może być wytwórcą odpadów. Otóż, przepisy nie posługują się kategorią
wytwórcy odpadów jako kryterium decydującym o obowiązku przyjęcia lub nieprzyjęcia sprzętu,
a wyłącznym kryterium jest tu kategoria sprzętu z gospodarstw domowych. O przyjęciu lub nieprzyjęciu
decyduje zatem to, jaki zużyty sprzęt jest oddawany, a nie kto go przynosi.
Należy też zaznaczyć, że dystrybutor przyjmujący zużyty sprzęt na podstawie obowiązujących przepisów
nie ma obowiązku dokumentowania, czy nieodpłatnie odbierany sprzęt rzeczywiście pochodzi
z gospodarstw domowych, czy też z innych źródeł o podobnym charakterze.
2.

Chcę oddać zużyty sprzęt oświetleniowy czy zobowiązany jestem do zarejestrowania się w BDO?

Nie, ale tylko wtedy, kiedy nie podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO i obowiązkowi prowadzenia
ewidencji odpadów. Aby to indywidualnie ustalić, należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
Jeśli nie podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO i obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów,
przekazując zużyty sprzęt oświetleniowy nie rejestrujesz też w systemie BDO karty przekazania odpadów
(KPO).
Jeśli przekraczasz ilości odpadów wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, masz obowiązek
rejestracji w BDO i masz obowiązek prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów. W konsekwencji,
każde przekazanie zużytego sprzętu oświetleniowego musi być poświadczone kartą przekazania
odpadów zarejestrowaną w BDO w czasie rzeczywistym.
Zużyty sprzęt oświetleniowy możesz oddać w hurtowni w momencie zakupu nowego, jeśli pełnił on te
same funkcje i był tego samego rodzaju co sprzęt nabywany, ale tylko wtedy, kiedy nie podlegasz
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obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów. Hurtownia jako nieprofesjonalny zbierający, nie ma
technicznej możliwości i nie jest uprawniona do potwierdzenia przejęcia odpadów na karcie przekazania
odpadów (KPO).
Jeśli podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO i obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów, a także
kiedy rejestrujesz kartę przekazania odpadów, na stronie www.zuzyteoswietlenie.pl możesz złożyć
zlecenie bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego. Przed złożeniem zlecenia upewnij się,
że spełniasz wskazane na stronie warunki. Na tej samej stronie znajdziesz też opis, jak właściwie
przygotować zużyty sprzęt oświetleniowy do jego odbioru.
3.

Co to jest BDO?

Rejestr BDO, to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Często słyszy
się jego potoczną nazwę „Baza danych o odpadach” lub „Baza danych odpadowych”. Jest to system
informatyczny utworzony na bazie przepisów zawartych w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
System ten powstał w celu kompleksowego gromadzenia i zarządzania danymi z zakresu
gospodarowania odpadami. Gromadzone dane obejmują m.in. listę podmiotów wprowadzających sprzęt
elektryczny i elektroniczny na terytorium kraju oraz rodzaje i ilości wytwarzanych z tego sprzętu
odpadów.
Celem systemu jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania
odpadami. Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl.
4.

Czy rejestracja w BDO jest konieczna?

Aby to indywidualnie ustalić, należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia
2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów.
Należy pamiętać o tym, że obowiązek rejestracji w BDO i obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki te odpady będą przekazywane przed ich wytwórcę, bądź
posiadacza. I tak, na przykład instalator ma prawo oddać w hurtowni zużyty sprzęt oświetleniowy
w momencie zakupu nowego sprzętu (jeśli jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt
sprzedawany) tylko w sytuacji, kiedy nie podlega obowiązkowi rejestracji w BDO i obowiązkowi
prowadzenia ewidencji odpadów, a więc w sytuacji, kiedy ten instalator nie rejestruje karty przekazania
odpadów.
5.

Jakie wymagania stawiane są przez ElektroEko przy realizacji zleceń bezpłatnego odbioru
zużytego oświetlenia?

Wymagania dotyczące realizacji przez ElektroEko zleceń bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu
oświetleniowego znajdują się na stronie www.zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow. Tam też
przedstawiono przykładowe sposoby przygotowania odpadu do transportu.
Kluczowe warunki przyjęcia zlecenia do realizacji, to:
a. minimalna masa zużytego sprzętu (łącznie źródła światła, oprawy oświetleniowe i elementy
sterowania oświetleniem) nie mniejsza, niż 250 kg,
b. usunięcie z opraw źródeł światła i spakowanie ich oddzielnie,
c. odpowiednie przygotowanie zużytego sprzętu do transportu, zgodnie z opisem na stronie
www.zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow.
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6.

Czy dystrybutor ma obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego
pochodzącego z gospodarstw domowych (w tym sprzętu oświetleniowego, obejmującego m.in.
zużyte źródła światła, oprawy oświetleniowe i elementy sterowania oświetleniem)?

Tak. Dystrybutor, w momencie sprzedaży nowego sprzętu, ma obowiązek nieodpłatnego odbioru
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (w tym sprzętu oświetleniowego,
obejmującego m.in. zużyte źródła światła, oprawy oświetleniowe i elementy sterowania oświetleniem)
w punkcie sprzedaży lub miejscu jego dostawy do nabywcy, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił
te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
Należy pamiętać, że defnicja sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zawarta w Ustawie
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r. obejmuje nie tylko sprzęt
pochodzący z gospodarstw domowych, ale obejmuje również sprzęt pochodzący ze źródeł innych, niż
gospodarstwa domowe, a który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez
gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. O przyjęciu lub
nieprzyjęciu przez dystrybutora zużytego sprzętu decyduje zatem to, jaki zużyty sprzęt jest oddawany,
a nie kto go przynosi.
7.

Czy sklep ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt oświetleniowy pochodzący
z gospodarstwa domowego?

Sklep ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt oświetleniowy w momencie sprzedaży nowego sprzętu, jeśli
jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. W sytuacji, kiedy powierzchnia
jednostki handlu detalicznego wynosi co najmniej 400 m², obowiązek takiego sklepu obejmuje
nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych, jeśli żaden z jego wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm.
8.

Który zużyty sprzęt oświetleniowy można uznać za pochodzący z gospodarstw domowych?

Za zużyty sprzęt oświetleniowy pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się zużyty sprzęt
pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa
domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych. Za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady
powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez
gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
9.

Co decyduje o obowiązku przyjęcia zużytego sprzętu przez hurtownie?

O obowiązku przyjęcia zużytego sprzętu przez hurtownie decyduje kategoria sprzętu, a więc to, czy może
on być używany w gospodarstwie domowym, a nie to, kto wytworzył odpad lub kto go przyniósł
do hurtowni.
10.

Czy zużyte oprawy oświetleniowe są także zaliczane do zużytego sprzętu oświetleniowego?

Tak. Zużyte oprawy oświetleniowe należą do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
i podlegają obowiązkowi zbiórki i przetworzenia. Ważne, aby oprawy były kompletne i przed
przekazaniem ich jako odpad, jeszcze przed rozpoczęciem transportu, wyjąć z nich źródła światła
i spakować oddzielnie.
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11.

Czy mogę samodzielnie rozmontować zużyte oprawy oświetleniowe a następnie oddać
je ElektroEko?

Nie. Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu, jak
również odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, prowadzi się wyłącznie w zakładzie
przetwarzania. Przekazywane ElektroEko zużyte oprawy oświetleniowe oraz elementy sterowania
oświetleniem muszą być kompletne.
12.

Kiedy zużyty sprzęt oświetleniowy uznaje się za niekompletny?

Za niekompletny zużyty sprzęt oświetleniowy uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych,
z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów
i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu
wprowadzenia do obrotu tego sprzętu. Należy zaznaczyć, że uszkodzenia sprzętu (np. pęknięcie klosza,
zardzewiała obudowa) nie decydują o jego niekompletności.
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