
Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska

(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymaga-
nia dotyczàce ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym oraz w ˝arówkach i opra-
wach oÊwietleniowych przeznaczonych do u˝ytku w go-
spodarstwach domowych niektórych substancji mogà-
cych negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko w okresie
u˝ytkowania tego sprz´tu oraz po jego zu˝yciu.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) sprz´t elektryczny i elektroniczny — urzàdzenia, któ-
rych prawid∏owe dzia∏anie jest uzale˝nione od do-
p∏ywu pràdu elektrycznego lub od obecnoÊci pól
elektromagnetycznych oraz mogàce s∏u˝yç do wy-
twarzania, przesy∏ania i pomiaru pràdu elektryczne-
go lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane
do u˝ytku przy napi´ciu elektrycznym nieprzekra-
czajàcym 1000 V dla pràdu przemiennego oraz
1500 V dla pràdu sta∏ego, zaliczone do grup sprz´-
tu okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia; 

2) wprowadzenie do obrotu — udost´pnienie nieod-
p∏atnie albo za op∏atà, po raz pierwszy na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego oraz ˝arówek
i opraw oÊwietleniowych przeznaczonych do u˝yt-
ku w gospodarstwach domowych w celu ich u˝y-
wania lub dystrybucji; 

3) wprowadzajàcy do obrotu — producenta, impor-
tera lub inny podmiot odsprzedajàcy pod w∏as-
nym znakiem sprz´t elektryczny i elektroniczny
oraz ˝arówki i oprawy oÊwietleniowe przeznaczo-
ne do u˝ytku w gospodarstwach domowych bez
wzgl´du na stosowane Êrodki sprzeda˝y, w∏àcza-
jàc Êrodki porozumiewania si´ na odleg∏oÊç zgod-
nie z ustawà z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie nie-
których praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
noÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póên. zm.4));

4) cz´Êci zamienne — elementy urzàdzeƒ stosowane
w celu naprawy, rozszerzenia funkcjonalnoÊci lub
podwy˝szenia parametrów technicznych w celu
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 marca 2007 r. 

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym niektórych substancji mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia: 
— dyrektywy nr 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ogranicze-
nia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. WE
L 37 z 13.02.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 31, str. 127),

— decyzji Komisji 2005/618/WE z dnia 18 sierpnia 2005 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 2002/95/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej
wartoÊci koncentracji niektórych niebezpiecznych sub-
stancji w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. Urz. UE L 214 z 19.08.2005, str. 65),

— decyzji Komisji 2005/717/WE z dnia 13 paêdziernika
2005 r. zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu
technicznego, za∏àcznik do dyrektywy 2002/95/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE
L 271 z 15.10.2005, str. 48),

— decyzji Komisji 2005/747/WE z dnia 21 paêdziernika
2005 r. zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu
technicznego, dyrektyw´ 2002/95/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania nie-
których niebezpiecznych substancji w sprz´cie elektrycz-
nym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 280 z 25.10.2005,
str. 18),

— decyzji Komisji 2006/310/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r.
zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu tech-
nicznego, za∏àcznik do dyrektywy 2002/95/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwol-
nieƒ w zastosowaniu o∏owiu (Dz. Urz. UE L 115
z 28.04.2006, str. 38),

— decyzji Komisji 2006/690/WE z dnia 12 paêdziernika
2006 r. zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu
technicznego, za∏àcznik do dyrektywy 2002/95/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wy∏à-
czeƒ w przypadku zastosowania o∏owiu w szkle krysz-
ta∏owym (Dz. Urz. UE L 283 z 14.10.2006, str. 47),

— decyzji Komisji 2006/691/WE z dnia 12 paêdziernika
2006 r. zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu
technicznego, za∏àcznik do dyrektywy 2002/95/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wy-
∏àczeƒ w przypadku zastosowania o∏owiu i kadmu
(Dz. Urz. UE L 283 z 14.10.2006, str. 48),

— decyzji Komisji 2006/692/WE z dnia 12 paêdziernika
2006 r. zmieniajàcej, w celu dostosowania do post´pu
technicznego, za∏àcznik do dyrektywy 2002/95/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wy∏à-
czeƒ w przypadku zastosowania szeÊciowartoÊciowego
chromu (Dz. Urz. UE L 283 z 14.10.2006, str. 50).

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774
i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1204 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1021.



umo˝liwienia dalszego albo powtórnego u˝ytko-
wania sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.

§ 3. 1. Wprowadzajàcy do obrotu jest odpowie-
dzialny za to, aby w sprz´cie elektrycznym i elektro-
nicznym oraz w ˝arówkach i oprawach oÊwietlenio-
wych przeznaczonych do u˝ytku w gospodarstwach
domowych nie by∏y wykorzystywane:

1) o∏ów;

2) rt´ç;

3) kadm;

4) szeÊciowartoÊciowy chrom;

5) polibromowane bifenyle oznaczone symbolem
„PBB”;

6) polibromowane etery difenylowe oznaczone sym-
bolem „PBDE”.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy cz´Êci zamiennych do
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego wprowadzo-
nego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.

3. Dopuszcza si´ wykorzystywanie:

1) rt´ci w:

a) kompaktowych lampach fluorescencyjnych —
w iloÊci nieprzekraczajàcej 5 mg na lamp´,

b) prostych lampach fluorescencyjnych ogólnego
zastosowania — w iloÊciach nieprzekraczajà-
cych na jednà lamp´:

— z luminoforem halofosforanowym — 10 mg,

— z luminoforem trójpasmowym o normalnym
okresie ˝ywotnoÊci — 5 mg,

— z luminoforem trójpasmowym o wyd∏u˝o-
nym okresie ˝ywotnoÊci — 8 mg,

c) prostych lampach fluorescencyjnych wykorzy-
stywanych do celów specjalnych,

d) lampach innych ni˝ wymienione w lit. a—c;

2) o∏owiu:

a) w szkle katodowych lamp elektronowych, w elek-
tronicznych komponentach i lampach fluorescen-
cyjnych,

b) jako pierwiastka stopowego w stali zawierajàcej
do 0,35 % o∏owiu wagowo, w aluminium zawie-
rajàcym do 0,4 % o∏owiu wagowo oraz jako stop
miedzi zawierajàcy do 4 % o∏owiu wagowo,

c) w stopach lutowniczych charakteryzujàcych si´
wysokimi temperaturami topnienia, zawierajà-
cych co najmniej 85 % o∏owiu wagowo,

d) w stopach lutowniczych przeznaczonych dla
serwerów, pami´ci i systemów uk∏adu pami´ci,
infrastruktury sieci urzàdzeƒ prze∏àczajàcych,
sygnalizujàcych, transmitujàcych oraz sieci za-
rzàdzania telekomunikacjà, 

e) w elektronicznych cz´Êciach ceramicznych,

f) w o∏owiano-bràzowych os∏onach i panwiach ∏o-
˝ysk,

g) w z∏àczach stykowych,

h) jako materia∏u powlekajàcego w pierÊcieniach
typu „c” modu∏ów termoprzewodzàcych,

i) w szkle optycznym i filtrach szklanych,

j) w farbach drukarskich b´dàcych sk∏adnikiem
emalii nak∏adanej na szk∏o borokrzemianowe,

k) w szkle kryszta∏owym wymienionym w tabeli
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ dla wyrobów ze szk∏a
kryszta∏owego (Dz. U. Nr 148, poz. 1070),

l) jako zanieczyszczenia w rotatorach Faradaya 
zawierajàcych ferrogranat pierwiastków ziem
rzadkich (RIG) stosowanych w systemach trans-
misji za pomocà w∏ókien Êwiat∏owodowych,

m) w pokryciach wyprowadzeƒ podzespo∏ów elek-
tronicznych z ma∏ym rastrem, z a˝urem NiFe,
innych ni˝ z∏àcza z rastrem 0,65 mm lub mniej-
szym oraz w pokryciach wyprowadzeƒ podze-
spo∏ów elektronicznych z ma∏ym rastrem, z a˝u-
rem miedzianym, innych ni˝ z∏àcza z rastrem
0,65 lub mniejszym,

n) w stopach lutowniczych do lutowania w zme-
chanizowanym monta˝u przewlekanym dysko-
wych i planarnych matryc wielowarstwowych
kondensatorów ceramicznych, 

o) w stopach lutowniczych sk∏adajàcych si´ z co
najmniej dwóch elementów w po∏àczeniach po-
mi´dzy stykami i zespo∏ami mikroprocesorów,
o zawartoÊci o∏owiu nie mniejszej ni˝ 80 % i nie
wi´kszej ni˝ 85 %,

p) w stopach lutowniczych do zakoƒczenia trwa∏e-
go po∏àczenia elektronicznego pomi´dzy urzà-
dzeniem pó∏przewodnikowym a noÊnikiem
w ramach obwodu scalonego okreÊlanego jako
„Flip-Chip”,

q) w liniowych lampach ˝arowych z rurkà pokrytà
krzemianem,

r) jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym
w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 1 % o∏owiu wagowo w:

— lampach wy∏adowczych u˝ywanych do opa-
lania, zawierajàcych luminofory oznaczone
symbolem „BSP” (BaSi2O5:Pb), 

— lampach wy∏adowczych u˝ywanych jako
lampy specjalistyczne w reprografii z wyko-
rzystaniem diazotypii lub litografii,

— pu∏apkach na owady, 

— procesach fotochemicznych i obróbce che-
micznej, zawierajàcych luminofory oznaczo-
ne symbolem „SMS” ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb),

s) w kompaktowych lampach energooszcz´dnych:
— w kompozycji ze zwiàzkami PbBiSn-Hg

i PbInSn-Hg stanowiàcej g∏ówny amalgamat,
— w kompozycji ze zwiàzkiem PbSn-Hg stano-

wiàcej dodatkowy amalgamat;

3) halogenku o∏owiu jako czynnika promieniujàcego
stosowanego w wysokowydajnych lampach wy∏a-
dowczych u˝ywanych do celów profesjonalnej re-
prografii;
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4) tlenku o∏owiu:

a) stosowanego w szkle ∏àczàcym przednie i tylne
substraty p∏askich lamp fluorescencyjnych u˝y-
wanych w wyÊwietlaczach ciek∏okrystalicznych,

b) w panelach wyÊwietlaczy plazmowych (PDP)
i wyÊwietlaczach (SED) u˝ytego w elementach
konstrukcyjnych, szczególnie w warstwie di-
elektrycznej przedniego i tylnego panelu szklane-
go, elektrodzie szyny zbiorczej, czarnym pasku,
elektrodzie adresujàcej, o˝ebrowaniu oddziela-
jàcym, w szkliwie uszczelniajàcym i w uszczelce
ze szkliwa oraz w pastach do nadruku,

c) w szklanej obudowie rt´ciowych lamp wy∏a-
dowczych typu „Black Light Blue” (BLB);

5) stopów o∏owiu jako lutów w przetwornikach stoso-
wanych w g∏oÊnikach wysokiej mocy, przeznaczo-
nych do wielogodzinnej pracy na poziomach mo-
cy akustycznej co najmniej 125 dB SPL;

6) kadmu i jego zwiàzków:

a) w stykach elektrycznych,

b) w szkle optycznym i filtrach szklanych,

c) jako materia∏u do kadmowania, z wyjàtkiem za-
stosowaƒ okreÊlonych w § 11—13 oraz § 13a
rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeƒ, za-
kazów lub warunków produkcji, obrotu lub sto-
sowania substancji niebezpiecznych i prepara-
tów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je pro-
duktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z póên. zm.5)),

d) w farbach drukarskich b´dàcych sk∏adnikiem
emalii nak∏adanej na szk∏o borokrzemianowe;

7) szeÊciowartoÊciowego chromu:

a) jako Êrodka antykorozyjnego stosowanego
w stali w´glowej systemów ch∏odzàcych u˝y-
wanych w ch∏odziarkach absorpcyjnych,

b) w antykorozyjnych pow∏okach niepomalowa-
nych metalowych przes∏on i ∏àczników stoso-
wanych jako ochrona przeciwkorozyjna i jako
ekranowanie zabezpieczajàce przed interferen-
cjà elektromagnetycznà w sprz´cie nale˝àcym
do grupy 3. okreÊlonej w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia (Urzàdzenia IT i telekomunikacyjne),
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 1 lipca 2007 r.;

8) substancji oznaczonej symbolem „Deca — BDE”
powstrzymujàcej przez okreÊlony czas rozprzestrze-
nianie si´ ognia w zastosowaniu do polimerów.

§ 4. W elementach sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego stanowiàcych materia∏ jednorodny:

1) zawartoÊç o∏owiu, rt´ci, szeÊciowartoÊciowego
chromu, polibromowanych bifenyli oznaczonych
symbolem „PBB” i polibromowanych eterów di-
fenylowych oznaczonych symbolem „PBDE” nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,1 % wagowo;

2) zawartoÊç kadmu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,01 %
wagowo.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki i Pracy z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia wyko-
rzystywania w sprz´cie elektronicznym i elektrycznym
niektórych substancji mogàcych negatywnie oddzia∏y-
waç na Êrodowisko (Dz. U. Nr 229, poz. 2310). 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 27 marca 2007 r. (poz. 457)

GRUPY SPRZ¢TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

1. Wielkogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa
domowego

1. Wielkogabarytowe urzàdzenia ch∏odzàce:

— ch∏odziarki,

— zamra˝arki,

— pozosta∏e urzàdzenia u˝ywane do ch∏odzenia,
konserwowania i przechowywania ˝ywnoÊci.

2. Pralki.

3. Suszarki do ubraƒ.

4. Zmywarki.

5. Urzàdzenia kuchenne:

— piece elektryczne,

— elektryczne p∏yty grzejne,

— mikrofalówki,

— pozosta∏e wielkogabarytowe urzàdzenia u˝ywa-
ne do gotowania i innego typu przetwarzania
˝ywnoÊci.

6. Elektryczne urzàdzenia grzejne:

— grzejniki elektryczne,

— pozosta∏e wielkogabarytowe urzàdzenia u˝ywa-
ne do ogrzewania pomieszczeƒ, ∏ó˝ek, mebli
wypoczynkowych.

7. Wentylatory elektryczne.

8. Urzàdzenia klimatyzacyjne.

9. Pozosta∏e urzàdzenia wentylujàce, wyciàgi wenty-
lacyjne i urzàdzenia do kondycjonowania.

———————
5) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 372 oraz z 2006 r. Nr 127,
poz. 887 i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1.



2. Ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa do-
mowego

1. Odkurzacze.

2. Zamiatacze do dywanów.

3. Pozosta∏e urzàdzenia czyszczàce.

4. Urzàdzenia u˝ywane do szycia, dziania, tkania i in-
nego typu przetwarzania wyrobów w∏ókienni-
czych.

5. ˚elazka i pozosta∏e urzàdzenia do prasowania, ma-
glowania i pozosta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do piel´g-
nacji ubraƒ.

6. Tostery.

7. Frytownice.

8. Rozdrabniacze, m∏ynki do kawy oraz urzàdzenia do
otwierania i zamykania pojemników i opakowaƒ.

9. No˝e elektryczne.

10. Urzàdzenia do strzy˝enia w∏osów, suszenia w∏o-
sów, szczotkowania z´bów, golenia, masa˝u oraz
pozosta∏e urzàdzenia do piel´gnacji cia∏a.

11. Zegary, zegarki oraz urzàdzenia do celów odmie-
rzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

12. Wagi.

3. Urzàdzenia IT i telekomunikacyjne

1. Scentralizowane przetwarzanie danych:

— p∏yty g∏ówne,

— minikomputery,

— jednostki drukujàce.

2. Komputery osobiste:

— komputery osobiste (w tym CPU, mysz, ekran,
klawiatura),

— laptopy (w tym CPU, mysz, ekran, klawiatura),

— notebooki,

— drukarki,

— urzàdzenia kopiujàce,

— elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania,

— kalkulatory kieszonkowe i biurowe oraz 

— pozosta∏e urzàdzenia do zbierania, przechowy-
wania, przetwarzania, prezentowania lub prze-
kazywania informacji drogà elektronicznà.

3. Terminale i systemy u˝ytkownika.

4. Faksy.

5. Teleksy.

6. Telefony.

7. Aparaty publiczne.

8. Telefony bezprzewodowe.

9. Telefony komórkowe.

10. Systemy zg∏oszeniowe. 

11. Pozosta∏e urzàdzenia przesy∏ajàce dêwi´k, obrazy
lub pozosta∏e informacje za pomocà technologii
telekomunikacyjnej.

4. Urzàdzenia konsumenckie

1. Odbiorniki radiowe.

2. Odbiorniki telewizyjne.

3. Kamery wideo.

4. Sprz´t wideo.

5. Sprz´t hi-fi.

6. Wzmacniacze dêwi´ku.

7. Instrumenty muzyczne.

8. Pozosta∏e produkty lub urzàdzenia do celów nagry-
wania i kopiowania dêwi´ku lub obrazów, w tym
sygna∏ów lub innych technologii przesy∏u dêwi´ku
i obrazu za pomocà technologii telekomunikacyj-
nych.

5. Urzàdzenia oÊwietleniowe

1. Oprawy oÊwietleniowe do lamp fluorescencyjnych,
z wyjàtkiem opraw oÊwietleniowych stosowanych
w gospodarstwach domowych.

2. Proste lampy fluorescencyjne.

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne.

4. Wysokowydajne lampy wy∏adowcze, w tym ciÊnie-
niowe lampy sodowe oraz lampy halogenowe.

5. Lampy sodowe niskiego ciÊnienia.

6. Pozosta∏e urzàdzenia oÊwietleniowe do celów roz-
praszania i emitowania Êwiat∏a, z wyjàtkiem ˝aró-
wek ˝arnikowych.

6. Narz´dzia elektryczne i elektroniczne (z wyjàt-
kiem wielkogabarytowych stacjonarnych narz´dzi
przemys∏owych)

1. Wiertarki.

2. Pi∏y.

3. Maszyny do szycia.

4. Urzàdzenia do skr´cania, mielenia, piaskowania,
przemia∏u, pi∏owania, ci´cia, nawiercania, robienia
otworów, nabijania, sk∏adania, stolarki lub podob-
nych metod przetwarzania drewna, metalu i in-
nych tworzyw.

5. Narz´dzia do nitowania, çwiekowania lub przyÊru-
bowania lub usuwania nitów, çwieków, Êrub lub
podobnych zastosowaƒ.

6. Narz´dzia do spawania, lutowania lub podobnych
zastosowaƒ.
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7. Urzàdzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpra-
szania lub innego typu nanoszenia cieczy lub sub-
stancji gazowych innymi metodami.

8. Narz´dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrod-
niczych.

7. Zabawki, sprz´t rekreacyjny i sportowy

1. Kolejki elektryczne lub tory wyÊcigowe.

2. Kieszonkowe konsole do gier wideo.

3. Gry wideo.

4. Komputerowo sterowane urzàdzenia do uprawia-
nia sportów rowerowych, nurkowania, biegania,
wios∏owania itp.

5. Sprz´t sportowy z elektrycznymi lub elektroniczny-
mi cz´Êciami sk∏adowymi.

6. Automaty wrzutowe do gier.

8. Automaty

1. Automaty do napojów goràcych.

2. Automaty do butelek lub puszek z zimnymi i gorà-
cymi napojami.

3. Automaty do produktów sta∏ych.

4. Automaty na pieniàdze.

5. Wszystkie automaty wydajàce inne typy produk-
tów.
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