
 Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury1.

Rodzaje sprzętu podlegającego zwrotowi na zasadach określonych w ustawie:

Np. 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.

 

 

 INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW 

 Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1.

2. Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu

i nieodpłatnym odbiorze.

Zgodnie z art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi informujemy 

że każdy produkt zakupiony w naszym sklepie w opakowaniu podlega czynnościom w zakresie:

 dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

 właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

 znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrócenia 

zużytego sprzętu jest przygotowanie go przez Ciebie, czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnienie 

(np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie lodówki).

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego 

 z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,

 Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany  

 jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych 

 w miejscu dostawy tego sprzętu.

•

•

•

•
•

 Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany,

 Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny.

•

•

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 

art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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 zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 

wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych.

•



 

 

 

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów 

możesz znaleźć na stronie: www.biosystem.pl.

 Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm22.

Np. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

 Lampy3.

Np. 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).

 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych 

wymiarów nie przekracza 50 cm

6.

Np. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.5.

Np. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do 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.

Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm4.

Np. Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, 

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.

 
 Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o możliwości oddania zużytych baterii.3.

Sklep na podstawie art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach przyjmuje selektywnie zebrane zużytych 

baterie i akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika, bez 

możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.

W związku z powyższym obowiązkiem, w miejscu odbioru znajduje się w czytelnym i dostępnym dla klienta, 

na temat możliwości nieodpłatnego oddania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zgodnie 

z następującymi zasadami:

warunki i tryb zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej 

opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,

punkt zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez 

wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.

•

•

 



WOJEWÓDZTWO

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO 
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

MAŁOPOLSKIE

ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław 
tel: 605 317 066, 601 773 541 
godziny otwarcia: pn – pt 8:00 - 16:00

KARAT Elektro Recykling S.A.
ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz Dolny
tel: (56) 623 80 91
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

EMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź
tel: (42) 653 20 10
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

Green Office Ecologic Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 6C, 21-532 Łomazy
tel: (83) 341 75 94
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

Biosystem S.A. Zakład Przetwarzania ZSEiE
Ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin 
tel: (32) 624 99 55, (32) 624 99 56 
godziny otwarcia: pn – pt 6:00 - 22:00

TOMAD Filip Dziodzio
ul. Kolejowa 39, 32-332 Bukowno
tel: (32) 645 16 18
godziny otwarcia: pn - pt 6:00 - 15:30

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach
ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice
tel: (33) 879 16 95
godziny otwarcia: pn - pt 7:00 - 15:00

Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
tel: (32) 642 19 58
godziny otwarcia: śr, sob 7:00 - 13:00

SUROWCE WTÓRNE Monika Ceremuga
ul. Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel: (33) 874 20 31, 603 071 209
godziny otwarcia: pn - pt 7:00 - 16:00 sob 7:00 - 13:00

Elektrośmieciarkaodbiór ZSEiE bezpośrednio od mieszkańców w granicach adminis-
tracyjnych miasta Krakowa
zgłoszenia: tel: (12) 292 66 66  pn - pt 8:00 - 16:00
odbiory: Podgórze, Śródmieście, Krowodrza - wt 15:00 - 20:00  
Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście,
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00
Krowodrza - czw 15:00 - 20:00

Maya Victory Sp. z o.o.
ul. Nowa 2, Bogumiłów, 97-410 Kleszczów
tel: (44) 731 41 41
godziny otwarcia: pn - pt 7:30 - 15:30

Firma Handlowo - Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda
ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: (44) 646 43 09
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00 sob 8:00 - 14:00

ADRES ODBIORU



WOJEWÓDZTWO

MAZOWIECKIE

PODKARPACKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój
Punkt przyjęcia elektroodpadów: Teren składowiska odpadów  
Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju
tel: (18) 444 12 03
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 14:00

ARGO-FILM TARNÓW Zakład nr. 2
ul. Fabryczna 7a, 33-100 Tarnów 
tel: (14) 620 27 80 
godziny otwarcia: pn – pt 7:00 - 17:00

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie
tel: (22) 755 62 24
godziny otwarcia: pn - pt 24h/doba

R - Stal Kamerduła, Olszewski Sp. J.
ul. Przemysłowa 4, 36-040 Boguchwała
tel: (17) 871 51 03
godziny otwarcia: pn - pt 7:30 - 17:00 sob 7:30 - 14:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
tel: (17) 86 13 028
godziny otwarcia: wt, czw, sob 10:00 - 18:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
al. Gen. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
tel: (17) 86 13 028
godziny otwarcia: wt, czw, sob 10:00 - 18:00

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Traugutta 20, 37 - 100 Łańcut
tel: (17) 225 72 92
godziny otwarcia: pn, śr, pt 7:00 - 15:00,wt, czw 8:00 - 16:00, sob 9:00 - 16:00

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk
tel: (16) 648 79 33
godziny otwarcia: pn - pt 7:00 - 15:00

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
tel: (13) 46 47 847
godziny otwarcia: wt - pt 9:00 - 17:00 sob 8:00 - 16:00

TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp. k.
ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: (22) 379 74 31
godziny otwarcia: pn - pt 24h/doba

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE 
POLBLUME Zbigniew Miazga
ul. Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria
tel: (22) 727 35 87, 602 617 062
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

EKO HARPOON - Recykling Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
tel: (22) 498 90 01/02 wew. 114
godziny otwarcia: pn - pt 24h/doba

ADRES ODBIORU



WOJEWÓDZTWO

WIELKOPOLSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE LECH - MET 
Sylwester Lech
ul. Kościuszki 9, 55-140 Żmigród
tel: (71) 385 44 73, 664 091 329
godziny otwarcia: pn - pt 7:00 - 15:00 sob 7:00 - 12:00

MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
tel: (41) 366 04 58
godziny otwarcia: pn - pt 24h/doba

Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
tel: (61) 442 50 92
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

ECO-CARS Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14 a, 61-362 Poznań
tel: (61) 88 700 24, 503 012 186, 726 006 029
godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 16:00

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew 
tel: (62) 74 21 664
godziny otwarcia: pn - pt 7:00 - 22:00 sob 7:00 - 20:00

ADRES ODBIORU


