
 
INFORMACJA O ODBIORZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

 I ELEKTRONICZNEGO 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym Firma TRITON S.C. informuje, iż: 

1. Dystrybutor
1
 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Firma TRITON S.C. nie spełnia powyższego warunku. 
4. Prowadzący punkt serwisowy

2
 jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia 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. 

5. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, 

który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

przyjmujących zużyty sprzęt. W tym przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do 

zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 

6. Zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do 

przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów 

odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji. 

Firma TRITON S.C. nie posiada pojazdów przystosowanych do przewozu niebezpiecznych 
substancji. 

 
Nieodpłatne  punkty odbioru w Strzyżowie: 
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) 

ul. 1-go Maja (teren składowiska odpadów PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie).  

 
Znajdź inne punkty zbierania zużytego sprzętu: 
http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html 

 

                                                           
1
 Osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu 

dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt; 
2
 Miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu; 


