
Informacja o postępowaniu z opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi

Na opakowaniach stosowanych przez Carrefour Polska Spółka z o.o. znajdować się mogą następujące rodzaje 
oznaczeń:  

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

Informacja o postępowaniu ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Informacja o warunkach i trybie zwrotu 
zużytych baterii samochodowych kwasowo-
ołowiowych  i akumulatorów samochodowych 
kwasowo-ołowiowych, punktach ich 
zbierania oraz możliwości zwrotu pobranej 
opłaty depozytowej

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych 
kwasowo-ołowiowych jest obowiązany:
•  do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samocho-

dowych kwasowo-ołowiowych samochodowych od użytkownika końcowego. 
•  do pobierania od kupującego, niebędącego przedsiębiorcą, opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia pobrania tej 

opłaty, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii samochodowych 
kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych. 

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora 
samochodowego kwasowo-ołowiowego.
•  w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwaso-

wo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej 
opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu. 

Obowiązki, o których mowa powyżej, nie dotyczą sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo-
ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność 
albo część składowa innych urządzeń.
Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego baterii samochodowych kwasowo-
ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowego  jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, 
upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie i akumulatory samo-
chodowe kwasowo-ołowiowe jest zobowiązany w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupu-
jącego niebędącego przedsiębiorcą, zużytych baterii lub akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu 
oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punk-
tach zbierania tych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie 
opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
Wprowadzający baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, ba-
terie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do 
dołączenia do nich informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.
Zużytą baterię samochodową kwasowo-ołowiową lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy, użyt-
kownik końcowy może oddać u każdego sprzedawcy detalicznego prowadzącego ich sprzedaż. 

Informujemy, że:
1.  dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego 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;

2.  dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając nabywcy sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny 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;

3.  dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzch-
ni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zuży-
tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekra-
cza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

Punkt sprzedaży ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, jeżeli jego za-
nieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takich sytuacjach 
zanieczyszczony sprzęt należy przekazać do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. 
Zabronione jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pocho-
dzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1.  dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 

pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co 
najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2.   prowadzącym zakład przetwarzania;
3.  odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbiera-

nia odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do uprawnionych punktów zbierania, w tym 
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK 
oraz godzin ich otwarcia powinny znajdować się na stronie internetowej każdego urzędu gminy.

Publicznie dostępny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania i  przetwarzania 
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w  rejestrze podmiotów wprowadza-
jących produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami, dostępnym na stronie internetowej 
https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista

Wykaz punktów zbiórek odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanych przez 
Carrefour Polska Spółka z o.o. dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z  innymi odpadami. 
Potwierdza to oznakowanie sprzętu symbolem selektywnego zbierania w formie przekreślonego kołowe-
go kontenera na odpady, który oznacza obowiązek selektywnego gromadzenie tego rodzaju odpadów. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części 

składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i organizmów żywych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez zagospodarowanie go 
w sposób zgodny z przepisami prawa, przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz do 
ograniczania zużycia surowców pierwotnych. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 
z późn. zm.).

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obo-
wiązany do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opa-
kowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powsta-
ły odpady. 

Opakowania wielokrotnego użytku (butelki ze szkła) można zwracać w Punkcie Obsługi Klienta.

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin znajdujące się 
w ofercie handlowej sklepu należy zwracać w Punkcie Obsługi Klienta.

Wszystkie odpady opakowaniowe pozostawione na terenie sklepu podlegają dalszemu zagospodarowaniu zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Carrefour Polska Spółka z o.o. współpracuje wyłącznie z podmiota-
mi posiadającymi wymagane decyzje administracyjne uprawniające do prowadzenia gospodarki odpadami.  

Odpady opakowaniowe wytwarzane w gospodarstwach domowych należy umieszczać selektywnie w odpo-
wiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę lub przekazywać je do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin ich otwarcia 
powinny znajdować się na stronie internetowej każdego urzędu gminy. Odpady opakowaniowe wytwarzane 
poza gospodarstwami domowymi należy zagospodarować zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązu-
jącymi odrębnie w każdym przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej. 

Zabronione jest umieszczanie odpadów opakowaniowych w pojemnikach lub workach nieprzewidzianych 
do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zużytych opakowań po produktach w sposób 
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 
888 z późn. zm).

Informacja o postępowaniu ze zużytymi 
bateriami i akumulatorami

Sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 
pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  przekracza 25 m2 
jest obowiązany do:
1.  przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od 

użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory 
przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

2.  przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub 
zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:
1.  przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego 

oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez moż-
liwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

2.  przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie 
lub zużyte akumulatory.

Zabronione jest umieszczanie zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami w  tym samym pojemni-
ku. Zużyte baterie i akumulatory zawierają niebezpieczne substancje, które po przedostaniu się do środowiska 
mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i organizmów 
żywych i z uwagi na powyższe wymagają odrębnego sposobu gromadzenia i zagospodarowania. 
W punkcie sprzedaży prowadzona jest nieodpłatnie zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych 
w specjalnym pojemniku. Informację o położeniu pojemnika w sklepie uzyska się w Punkcie Obsługi Klienta.  
Do tego pojemnika nie należy wrzucać innych odpadów.

Użytkownik końcowy jest obowiązany:
•  do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przeno-

śnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie 
lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru, w tym Punktom Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin ich otwarcia powinny znajdować się na 
stronie internetowej każdego urzędu gminy;

•  do przekazania zużytych baterii samochodowych i zużytych akumulatorów samochodowych sprzedawcy de-
talicznemu baterii samochodowych lub akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi 
w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych, zbiera-
jącemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, prowadzącemu zakład przetwa-
rzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu 
baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe;

•  do przekazania zużytych baterii przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych sprzedawcy deta-
licznemu baterii przemysłowych lub akumulatorów przemysłowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w za-
kresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, prowadzącemu 
zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych lub wpro-
wadzającemu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe;

•  do przekazania zużytych baterii przemysłowych niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów przemysło-
wych niklowo-kadmowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii niklowo-kadmowych lub 
zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych.

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika końcowego potrzeby odbioru zużytych baterii samochodowych, 
zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów prze-
mysłowych, z wyjątkiem baterii kwasowo-ołowiowych i  akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wprowadzający 
baterie lub akumulatory, który wprowadził je do obrotu, jest obowiązany do odebrania od użytkownika końco-
wego, w  terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, tych baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekaza-
na temu użytkownikowi końcowemu i przekazania ich do przetwarzania i  recyklingu.

Wprowadzający baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, 
baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany 
do odebrania na własny koszt zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulato-
rów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych 
akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego 
oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
 o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 
poz. 888 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1298)
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