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Wyniki kontroli przestrzegania obowiązków zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W II kwartale 2017r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole 
w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obejmując kontrolą działalność gospodarczą 13 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną w tym w 4 sklepach wielkopowierzchniowych. 
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

USTALENIA KONTROLI:
1. Sprawdzając przestrzeganie art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uzyskano informacje, że:
kontrolowani przedsiębiorcy nieodpłatnie odbierali zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 1 ww. ustawy,
kontrolowani przedsiębiorcy w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych nieodpłatnie odbierali zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych     w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 2 ww. ustawy,
4 kontrolowanych przedsiębiorców prowadziło jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych i nieodpłatnie przyjmowali w tych jednostkach lub w ich bezpośredniej bliskości zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekraczał 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 3 ww. ustawy. Pozostali przedsiębiorcy (w 9 placówkach) prowadzili jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poświęconej dla sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych nie przekraczającej 400m².

2. Sprawdzając przestrzeganie art. 37 ust. 4 ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym        i elektronicznym stwierdzono, że dystrybutorzy umieścili w miejscu widocznym w punkcie sprzedaży informacje w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 ww. ustawy. Ponadto stwierdzono, że 4 kontrolowanych przedsiębiorców udostępniło na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż internetowa) i przekazali powyższe informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi na stronie internetowej.

3. Sprawdzając przestrzeganie art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym                          i elektronicznym stwierdzono, że:
kontrolowani przedsiębiorcy umieścili w widocznym miejscu informację o punktach zbierania zużytego sprzętu, zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto stwierdzono, że 4 kontrolowanych przedsiębiorców udostępniło na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż internetowa) i przekazali powyższe informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi na stronie internetowej.
	2 przedsiębiorców (Saturn Planet, Auchan Polska) byli  wprowadzającymi sprzęt do obrotu         i zostali wpisani do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego          i Elektronicznego, zgodnie z postanowieniami art. 39 pkt 1 lit. a ww. ustawy,

sprzęt udostępniany na rynku przez kontrolowanych przedsiębiorców został oznakowany symbolem selektywnego zbierania w sposób wyraźny, czytelny i trwały zgodnie z postanowieniami  art. 14 ust. 1 oraz art. 39 pkt 1 lit. b) ww. ustawy.
         Badaniem w powyższym zakresie objęto 195 partii losowo wybranego sprzętu   gospodarstwa domowego.
	sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych dystrybutorzy udostępnili na rynku wraz z dołączoną do niego informacją o:

-  zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem
znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy;
- potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i art. 39 ust. 3 ww. ustawy.
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