
 

REGULAMIN 

bezpłatnego transportu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych 

1. Regulamin określa zasady bezpłatnego transportu na terenie Miasta Poznań, Koszalin, Łódź, 

Piotrków Trybunalski, Katowic oraz wybranych gminach,  zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (dalej również jako „ZSEE” lub „zużyty sprzęt”) pochodzącego z gospodarstw 

domowych, w ramach akcji organizowanej przez zbierającego zużyty sprzęt Elektrorecykling 

S.A. z/s Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl (dalej również jako „Organizator akcji”), w oparciu 

o ustawę z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

2. Transport sprzętu prowadzony jest na terenie Miasta Poznania oraz okolic (Czerwonak, Owińska, 

Bolechowo, Murowana Goślina, Radojewo, Biedrusko, Suchy Las, Kiekrz, Strzeszynek, 

Smochowice, Swadzim, Przeźmierowo, Wysogotowo, Skórzewo, Dąbrówkę, Dąbrowę, 

Palędzie, Komorniki, Wiry, Luboń, Czapury, Daszewice, Kamionki, Borówiec, Robakowo, 

Żerniki, Tulce, Zalasewo, Swarzędz, Gruszczyn, Kobylnica, Koziegłowy, Kicin, Wierzenica), 

Miasta Koszalin, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Gliwic, Bytomia, Zabrza, 

Chorzowa, Sosnowca, Piekar Śląskich, Dąbrowy Górnicznej. 

3. Zgłoszenia transportu zużytego sprzętu przyjmowane są od osób pełnoletnich pod numerem 

infolinii tel. 737 737 905, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00 lub pod adresem poczty 

elektronicznej: odbiorydomowe@elektrorecykling.eu. Zgłoszenie po godzinie 16:00 zostanie 

przyjęte dnia następnego.  

4. Transport zużytego sprzętu odbywa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia w godzinach 

8:00- 16:00 od poniedziałku do piątku. Kierowca Organizatora akcji skontaktuje się ze 

zgłaszającym odbiór przed odbiorem. 

5. Transport zużytego sprzętu jest nieodpłatny. 

6. Transport dotyczy sprzętu - zużytego, popsutego lub używanego, który do poprawnego działania 

wymaga użycia prądu lub baterii. 

7. Wykaz odbieranego zużytego sprzętu: 

• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. lodówki, pralki, kuchenki, 

zmywarki, suszarki; 

• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, tostery; 

• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. komputery, laptopy, drukarki, telefony; 

• sprzęt audiowizualny, np. telewizory, radia, sprzęt hi-fi; 

• narzędzia elektryczne i elektroniczne, np. maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki. 

8. Zużyty sprzęt powinien być przygotowany do transportu, a w szczególności odłączony od 

instalacji, wymontowany z zabudowy, opróżniony i przygotowany do transportu. 

9. Zużyty sprzęt zgłoszony do transportu powinien być kompletny, w szczególności nie może mieć 

wymontowanych części, musi mieć kabel zasilający - w innym przypadku Organizator akcji ma 

prawo odmówić transportu. 

10. Transport zużytego sprzętu nie zostanie zrealizowany, jeżeli: 

• zgłoszony zużyty sprzęt będzie pozostawiony koło / w wiacie śmietnikowej ogólnodostępnej 

czy przed blokiem wielorodzinnym; 

• zużyty sprzęt zgłoszony do odbioru nie zostanie przygotowany w sposób zgodny z opisem 

niniejszego regulaminu; 

• zgłaszający transport lub osoba przez niego upoważniona, która wyda zgłoszony do obioru 

zużyty sprzęt, będzie nieobecny w umówionym miejscu odebrania sprzętu w określonym 

czasie; 

• zgłaszający transport przekaże nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt. 

11. Pracownicy Organizatora akcji mają prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli byłoby to 

sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.  

12. Zużyty sprzęt jest transportowany bezpośrednio z domu bądź mieszkania. 

13. Minimum logistyczne uprawniające do zamówienia transportu zużytego sprzętu wynosi 50 kg. W 

przypadku mniejszej ilości Organizator akcji uzależnia wykonanie odbioru od możliwości 

logistycznych. 



 

14. Zgłaszający uprawniony jest do bezpłatnego dostarczenia każdej ilości zużytego sprzętu do 

zakładu Elektrorecykling S.A. w miejscowości Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl. 
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