
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego ze sprzętu wprowadzanego na rynek przez OPUS Sp. z o. o. 

 
Firma OPUS Sp. z o. o., jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek, 
zarejestrowana jest w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami po 
numerem rejestrowym BDO 000006801. 
 
Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.  
Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie, 
potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska  odpadu. Zużyty sprzęt to również cenny 
materiał, z którego możemy odzyskiwać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet srebro 
i złoto. Dlatego też, dla naszego własnego bezpieczeństwa, oszczędzając naturalne zasoby naszej 
planety, postępujmy odpowiedzialnie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  
 

 

Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może 
być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, 
w tym odpadami komunalnymi. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego 
produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów 
powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów 
zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie 
substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim 
znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.  
Nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym zagrożone jest karami 
przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 

 
Firma OPUS Sp. z o. o. w ramach realizacji swoich obowiązków jako Wprowadzającego, wynikających 
ze stosownych przepisów, współpracuje z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, która zapewnia system zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego ze sprzętu wprowadzanego na rynek przez 
OPUS Sp. z o. o.  
Odpady powstałe ze sprzętu wprowadzanego przez OPUS Sp. z o. o. mogą Państwo przekazać za 
dodatkową opłatą bezpośrednio do lokalnych punktów zbiórki, które znajdą Państwo pod adresem: 
https://www.electro-system.pl/punkty-zbiórki.html 
Na naszej stronie udostępniamy Państwu wzór Karty Przekazania Odpadu.  
 
Niezależnie od powyższego, mają Państwo prawo pozostawić u nas nieodpłatnie: 
 

- zużyte oczyszczacze oraz zużyte sejfy z zamkiem szyfrowym, które klasyfikowane są  jako sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw domowych, przy czym przekazywany sprzęt musi być kompletny,  
 

- sprzęt skierowany do serwisu, którego naprawa okazała się nieopłacalna lub niemożliwa ze względów 
technicznych.  
 

Jednocześnie informujemy, iż jako nieprofesjonalny zbierający, nie sporządzamy Karty 
Przekazania Odpadu na potwierdzenie przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

https://www.electro-system.pl/punkty-zbiórki.html

