
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty 

sprzęt.

Na terenie gminy Gorzyce funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowany w Gorzycach przy ul. Boguminskiej 13, do którego można dostarczać 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Mieszkańcy Gminy Gorzyce mają także możliwość pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego poprzez skorzystanie z odbioru tego rodzaju odpadów sprzed 

nieruchomości, w sposób określony w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w ustalony dzień odbioru zgodnie z 

harmonogramem. 

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych: 

- EKO-GLOB PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE KUCZATY JANUSZ, UL. Raciborska 34, 44-

362 Bełsznica,

-PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE “TRANSGÓR” S.A.  ul. Jankowicka 9, 

44-201 Rybnik,

- ,,KOMART”, ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,

- EKO M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 45 a, 44-200 

Rybnik,

- PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 

Chorzów,

- ,,NAPRZÓD” Sp. z o.o. ul. Rybnicka 144b, 44 -280 Rydułtowy,

- ,,EKOLAND” MARIOLA STUDNIC, ul. Długa 19, 47-460 Zabełków,



- NCS Sp. z o.o., ul. Jaźwina 131 a, 58-212 Jaźwina,

- MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-

800 Zabrze,

- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BYTOWYCH Sp. z o.o., ul Chudoby 4/1, 41-

100 Gliwice,

- FCC POLSKA Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

RECYKLING POŁUDNIE SPÓŁKA  Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rybnicka 155, 

44-310 Radlin,

- P.U.K ,,EMPL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,

- PRZEDSIĘBIORSTWO – PRODUKCYJNO – USŁUGOWO-HANDLOWE ,,KOMUNALNIK” Sp. z 

o.o., ul. Kolejowa 30, 44-338 Jastrzębie Zdój.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są wpisane do 

rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących

odpadami prowadzonego przez marszałka województwa.

 W myśl art. 37  ust. 1,2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

dystrybutor 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.  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. 


