
 

INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

 

W Homla ochrona środowiska jest dla nas szczególnie istotna. Odpowiednia segregacja i przetwarzanie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zmniejsza negatywny wpływ ww. produktów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 

dlatego też kładziemy nacisk na przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym. Nie zapominajmy, że w sprzęcie tym zawarty jest szereg substancji, mieszanin oraz części składowych, 

które mogą negatywnie wpływać zarówno na środowisko naturalne jak i zdrowie ludzkie. Dzięki prawidłowemu 

przetwarzaniu ww. produktów używanych w gospodarstw domowych, jesteśmy w stanie powtórnie wykorzystać surowce, 

z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji ograniczyć przyrost odpadów oraz oszczędzać naturalne zasoby 

Ziemi.  

 

• RTĘĆ - zawarta jest w niektórych świetlówkach - jeśli trafi do zbiorników wodnych, powoduje zaburzenia wzroku, 

słuchu, mowy, koordynacji ruchów 

• ZWIĄZKI BROMU - stosowane są w komputerach, po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt 

problemy neurologiczne 

• KADM - zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, 

może wywołać zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu 

• PCB - który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące po dostaniu się do wód gruntowych 

przenika do gleby i atmosfery, powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie 

odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne 

• R-12 - czyli freon w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy 

ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w 

urządzeniach starszego typu 

• AZBEST - używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, m.in. ze względu na swoje właściwości 

izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób, np. pylicy azbestowej i raka płuc. 

 

Posiadasz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny? Poniżej znajdziesz informacje co możesz z nim zrobić. 

1. Homla nieodpłatnie przyjmie od Ciebie Twój stary sprzęt w naszych salonach, jeśli zakupisz u nas nowy sprzęt tego 

samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję, np. jeśli kupisz u nas czajnik elektryczny, przyjmiemy od Ciebie Twój 

zużyty czajnik elektryczny. Lista naszych salonów stacjonarnych dostępna jest pod adresem: 

https://homla.com.pl/salony-stacjonarne. Jeżeli sprzęt elektryczny lub elektroniczny został zakupiony za 

pośrednictwem naszego sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://homla.com.pl/, w przypadku 

chęci oddania zużytego produktu w salonie stacjonarnym, prosimy o zabranie ze sobą dowodu zakupu nowego 

sprzętu.  

2. W przypadku zakupu nowego sprzętu z dostawą do domu możesz zamówić bezpłatny odbiór swojego zużytego 

urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje, jak ten nowo zakupiony. Odbiór zużytego zgłoś 

poprzez wiadomość przesłaną pod adres e-mail: bok@homla.com.pl, wraz z informacją o rodzaju i wielkości 

produktu. My zapewnimy odbiór sprzętu. Przekazanie zużytego urządzenia nie musi odbywać się jednocześnie z 

dostawą nowego sprzętu. 

3. W przypadku małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, możesz zostawić go 

nieodpłatnie, bez konieczności kupowania nowego sprzętu w dowolnym sklepie przeznaczonym do sprzedaży 

sprzętu dla gospodarstw domowych o powierzchni min 400 m2, o ile zewnętrzne wymiary zużytego sprzętu nie 

przekraczają 25 cm. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz oddać nieodpłatnie dystrybutorowi sprzętu elektronicznego, o 

ile nabywasz od niego inny sprzęt elektryczny lub elektroniczny tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co 

nowy, dostarczony sprzęt. 

5. Informacje o lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie znajdują się w załączniku 

do tej informacji. Znajdziesz je również na stronie internetowej Twojej gminy lub na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

6. W przypadku, w którym naprawa sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów 

technicznych lub nieopłacalna, możesz nieodpłatnie pozostawić ww. sprzęt w serwisie.  

Jeżeli na sprzęcie, który posiadasz (lub dokumentach dołączonych do niego) znajduje się symbol 

przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że sprzęt ten nie może zostać wyrzucony z innymi odpadami 

i konieczne jest przekazanie go do jednego z ww. punktów zbiórki, tak by mógł on zostać przetworzony 

zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Oznakowanie to oznacza jednocześnie, że sprzęt został 

wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.  

Nieprzestrzeganie powyższych zasad selektywnego zbierania i wyrzucenie zużytych produktów 

elektrycznych lub elektronicznych łącznie z innymi odpadami, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z ustawą z dni 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 


