Wyniki kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
W II kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole
10 przedsiębiorców będących dystrybutorami. Sprawdzono ogółem 104 partii sprzętu elektrycznego
przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach.
Zakwestionowano 12 partii sprzętu elektrycznego.
USTALENIA KONTROLI
1. Wykonywanie przez dystrybutorów obowiązków wynikających z art. 37 ust. 1-3 ustawy o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Wykonywanie przez dystrybutorów obowiązku umieszczenia informacji zgodnie z art. 37 ust.
4 ww. ustawy.
W badanym zakresie stwierdzono nieprawidłowości w 2 placówkach. W miejscu widocznym w punkcie
sprzedaży sprzętu nie umieszczono informacji dotyczącej zasad przyjmowania przez dystrybutora zużytego
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego – wymaganej art. 37 ust. 1-3 ww. ustawy.
3. Przestrzeganie wymagań art. 39 pkt 1 lit. a i lit b ww. ustawy.
W w/w zakresie sprawdzono 104 partie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
W 1 kontrolowanej placówce stwierdzono, że 6 produktów objętych sprawdzeniem
nie posiadało
zamieszczonego oznakowania symbolem selektywnego zbierania zużytego sprzętu w sposób wyraźny,
czytelny i trwały. Ponadto w celu ustalenia danych przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu skierowano
4 pisma.
4. Przestrzeganie wymagań art. 39 pkt 3 ww. ustawy.
Nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach. Kwestionowano 12 partii produktów:
- 10 produktów objętych sprawdzeniem nie posiadało załączonych informacji dotyczących zakazu
umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania
symbolem selektywnego zbierania, potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z
obecności
w
sprzęcie
niebezpiecznych:
substancji,
mieszanin
oraz
części
składowych;
- 2 produkty objęte sprawdzeniem nie posiadały zamieszczonego oznakowania-informacji w języku polskim o
potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych
substancji, mieszanin oraz części składowych z innymi odpadami oraz wyjaśnienia znaczenia symbolu
selektywnego zbierania zużytego sprzętu w sposób wyraźny, czytelny i trwały. Przedsiębiorcy podjęli
dobrowolne działania polegające na uzupełnieniu brakujących informacji.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
- wydano 2 decyzje w administracyjne nakładające kary pieniężne w łącznej wysokości
10 000 zł na podstawie art. 92 pkt 3, art. 91 pkt 25 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym,
- wydano 1 decyzję na podstawie art. 92 pkt 1, 91 pkt 26 lit b i d ww. ustawy nakładającą karę pieniężną
w kwocie 5000 zł,
- wszczęto postępowanie administracyjne celem wydania decyzji na podstawie art. 92 pkt 1 ww. ustawy,
- skierowano 2 wystąpienia do przedsiębiorców wprowadzających sprzęt do obrotu,
- skierowano 3 pisma do przedsiębiorców w celu ustalenia danych przedsiębiorcy wprowadzającego do
obrotu ,
- skierowano 1 pismo do przedsiębiorcy odnośnie nr rejestrowego GIOŚ.
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