
Załącznik nr 1 

Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym 

i Elektronicznym 

Numery i nazwy grup sprzętu Przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu 

1. Sprzęt działający na 

zasadzie wymiany 

temperatury 

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, 

sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające 

olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do 

celów wymiany temperatury płyny inne niż woda. 

2. Ekrany, monitory i sprzęt 

zawierający ekrany o 

powierzchni większej niż 

100 cm2 

Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, 

notebooki. 

3. Lampy Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy 

fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy 

sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody 

elektroluminescencyjne (LED). 

4. Sprzęt wielkogabarytowy, 

którego którykolwiek  

z zewnętrznych wymiarów 

przekracza 50 cm. 

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, 

elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku 

lub obrazu, sprzęt muzyczny z wyjątkiem organów piszczałkowych 

zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane  

do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki 

wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane 

monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do 

monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające 

produkty 

i pieniądze, panele fotowoltaiczne. 

5. Sprzęt małogabarytowy, 

którego żaden ze 

zewnętrznych wymiarów 

nie przekracza 50 cm. 

Odkurzacze, zmiatacze do dywanów, urządzenia od szycia, oprawy 

oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże 

elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, 

urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, 

kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do 

odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt 

sportowy, komputery rowerowe,  

do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, 

termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, 

małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy  

do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie 

wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.  

6.  Małogabarytowy sprzęt 

informatyczny 

i telekomunikacyjny, 

którego żaden z 

zewnętrznych wymiarów 

nie przekracza 50 cm. 

Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, komputery osobiste, 

drukarki, telefony. 

 

 


