
 

Informacja odnośnie możliwości odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 

 i elektronicznego wprowadzonego na rynek krajowy przez 

 FIBRAIN Sp. z o. o. 

 

 
Informujemy, że FIBRAIN Sp. z o. o., 36-062 Zaczernie 190F, spełnia przepisy prawne zawarte 
w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.) i w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21, z poźn. zm.):  

- Posiadamy umowę zawartą z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

- Jesteśmy wpisani do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce 
Odpadami (nr rej. BDO 000007477),  

- Wprowadzamy sprzęt zaliczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do nw. grup:  

2 – Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2,  

3 – Lampy,  

4 - Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 
50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny 
i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, 
automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie 
obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.  

5 - Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w 
szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy 
oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia 
elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, 
przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania 
prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–
3 i 6.  

6 - Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 50 cm.  

Informujemy, że istnieje możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzanego na rynek krajowy przez FIBRAIN Sp. z o. o. W sprawie 
szczegółów prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Ochrony Środowiska 
FIBRAIN Sp. z o. o.:  

nr telefonu +48 17 74 09 780 lub +48 17 77 36 407  

adres e-mail: ochrona.srodowiska@fibrain.pl 

ochrona.srodowiska@fibrain.pl

