
WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW 

1. Zasady  sprzedaży  akumulatorów  ołowiowych  (kwasowych) 
i odbioru zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych)

2. Zasady przyjmowania i  zwracania  opłaty  depozytowej  przy 
zakupie akumulatorów samochodowych

3. Postępowanie  ze  zużytym  sprzętem  z  gospodarstw 
domowych

4. Punkty zbierania zużytego sprzętu

5. Informacja o sprzedawcy

6. Zobowiązania sprzedawcy

1



OPŁATA DEPOZYTOWA

Informacja o zasadach sprzedaży akumulatorów ołowiowych (kwasowych) i odbioru zużytych akumulatorów  
ołowiowych (kwasowych).

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, jesteśmy zobowiązani:

• nieodpłatnie  przyjąć  zużyty  akumulator  ołowiowy  (kwasowy)  przy  sprzedaży  nowego.  Zużyty 
akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego 
(kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;

• pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę baterii  / akumulatorów samochodowych 
kwasowo-ołowiowych i potwierdzić jej pobranie w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego 
akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu (Dz.U.2010 nr 130 poz. 882 - dotyczy 
stawek opłaty depozytowej);

• zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego 
(kwasowego).  Podstawą  zwrotu  opłaty  depozytowej  jest  dostarczenie  zużytego  akumulatora 
ołowiowego  (kwasowego)  lub  dostarczenie  faksem  lub  e-mailem  potwierdzenie  zdania  starego 
akumulatora w dowolnym punkcie, który posiada takie uprawnienia (skup złomu, punkt utylizacji  
oraz  wszystkie  sklepy  posiadające  w  swojej  ofercie  akumulatory,  np.  supermarkety  czy  stacje  
benzynowe). Potwierdzenie  pobrania  i  zwrotu  opłaty  depozytowej  następuje  na  dokumencie 
potwierdzającym  pobranie  opłaty  depozytowej  oraz  dokumencie  potwierdzającym  zwrot  opłaty 
depozytowej.

UWAGA! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy 
(przerwa  w  działaniu,  likwidacja)  zwrotu  dokonuje  najbliższy  punkt  zbiórki  zużytych  akumulatorów 
ołowiowych (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w dokumentacji nowego akumulatora. 
W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu. Skargi i wnioski  
w sprawie realizacji powyższych obowiązków kupujący ma prawo składać w najbliższym oddziale terenowym 
Państwowej Inspekcji Handlowej. Podstawa prawna:
art. 53-56 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z póź.zm.).

Tryb zwrotu zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych 
akumulatorów przemysłowych kwasowoołowiowych

Paweł Ochyński CSG, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 
79,  poz.  666  ze  zm.),  poniżej  przedstawia  informacje  o  warunkach  i  trybie  zwrotu  zużytych  baterii  
przemysłowych  kwasowo-ołowiowych  i  zużytych  akumulatorów  przemysłowych  kwasowoołowiowych, 
powstałych z baterii  i  akumulatorów wprowadzonych do obrotu na terytorium RP przez Paweł Ochyński  
CSG: 
1. Zwrotu zużytych baterii  przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych może dokonać każdy 
użytkownik końcowy baterii i akumulatorów, który jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy do ich  
przekazania  jednemu  z  uprawnionych  podmiotów.  Podmiotami  tymi  są  sprzedawca  detaliczny  baterii 
przemysłowych  lub  akumulatorów  przemysłowych,  podmiot  prowadzący  usługi  w  zakresie  wymiany 
zużytych  baterii  przemysłowych  lub  zużytych  akumulatorów  przemysłowych,  prowadzący  zakład 
przetwarzania  zużytych  baterii  przemysłowych  lub  zużytych  akumulatorów  przemysłowych  lub 
wprowadzający baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe.
2.  Zużyte  baterie  przemysłowe  i  akumulatory  przemysłowe  wprowadzone  do  obrotu  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwracane do:
a) miejsc ich zakupu, rozumianych w ustawie jako sprzedawcy detaliczni lub sprzedawcy hurtowi baterii  
kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 
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b)  podmiotów  zbierających  zużyte  baterie  i  akumulatory  tworzące  sieć  zbierania  zużytych  baterii  i  
akumulatorów. Lista punktów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostępna na stronie  
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.rzseie.gios.gov.pl/ 
c)  zakładów przetwarzania  zużytych baterii  kwasowo-ołowiowych i  akumulatorów kwasowoołowiowych. 
Rejestr dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.rzseie.gios.gov.pl/
d) miejsc zbierania zużytych baterii  i  akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, powstałych z  
akumulatorów i  baterii  wprowadzonych do obrotu przez Paweł Ochyński  CSG,  tj:  Biosystem Organizacja 
Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Wodnej 4  Adres zakładu przetwarzania: 
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Ul. Fabryczna 5. 32-540 Bolęcin
3.  Zwrot  zużytych  baterii  kwasowo-ołowiowych  i  akumulatorów  kwasowo-ołowiowych  do  miejsc 
wymienionych w pkt. 2 jest wolny od opłat. 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1.Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z  
innymi odpadami.
2.Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go 
zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3.Sprzedawca,  Paweł  Ochyński  CSG,  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 – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Świat 
Baterii, ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków.
4.Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt 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. Chęć 
przekazania  Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę  zgłaszać  na  przykład w następujący  
sposób:  mailowo  na  adres  info@swiatbaterii.pl,  ustnie  podczas  zakupu  w  placówce  stacjonarnej 
Sprzedawcy, lub telefonicznie pod numerem 124446247.
5.Punkty  zbierania  zużytego  sprzętu  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  można  znaleźć  pod  adresem:
http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B
%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj
6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Krakowa: 

Firmy zbierające
                                        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Lp. Punkt zbiórki na terenie Krakowa Nazwa zbierającego zużyty sprzęt

1. ul. Sołtysowska 37 A Firma Handlowo - Usługowa
Filek Renata
 31-845 Kraków
os. Przy Arce18/57

2. ul. Centralna (działka nr 212/61 obręb 54)

ul. Brzeska 2

"SINOMA" Krzysztof Oettingen
ul. Brzeska 2
31-998 Kraków

3. ul. Ciepłownicza 54 RAN-FLEX Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 27/3, 30-117 Kraków

4. ul. Miodowa 53
 ul. Makuszyńskiego 19

Anna Rabiej P.H.U. „ZWROT”
ul. Bulwarowa 35D/13, 31-571 Kraków

5. ul. Drewniana 6
ul. Półłanki 78
ul. Radzikowskiego 37

PHU EKOPARTNER 
os. Albertyńskie 21/56
31-583 Kraków
tel. 12 655 37 55

6. ul. Łowińskiego 54 EURO-SORT Sp. z o.o. S.K.A
ul. Orlich Gniazd 45, 32-085 Giebułtów

7.  ul. Nadbrzezie 7
działka o nr 80 obr. 15 jedn. ew. Krowodrza zlokalizowana w obrębie nieruchomości przy 
ul. Księcia Józefa w Krakowie

Dariusz Cempa F.H. „ALU-MET”
ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz

8. ul. Nad Drwiną 33 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” 
Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwiną 33
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30-841 Kraków

9.  ul. Półłanki 64  Remondis Kraków Sp. z o.o.
ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

10. część działki o nr 522/13 obr. 3 jedn. ew. Krowodrza zlokalizowanej przy 
ul. Czyżewskiego w Krakowie

METCOM Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 128, 42-360 Poraj

11.  ul. Nowohucka 1D
ul. Krzemieniecka 40

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

12. ul. Bieżanowska (obok skrzyżowania ul. Bieżanowskiej z ul. Jerzmanowskiego)  Mariusz Pacura PAKBUD  P.U.P.H.
ul. Darasza 7, 30-826 Kraków

13.  ul. Igołomska 27  Zakład Przerobu Złomu "ZŁOMEX" S.A.
ul. Igołomska 27
31-983 Kraków
tel. 12 643 84 59 

14.  ul. Drożdżowa 5 Zakład Gospodarki Odpadami GEO-MAR
Małgorzata Gofron 
30-898 Kraków
ul. Drożdżowa 5

15. ul. Łowińskiego 2 BSK RETURN S.A.
 31-752 Kraków
ul. Łowińskiego 2

16. Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (na terenie całego kraju)

MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o o.
43-300 Bielsko Biała
ul. Piekarska 86

17. ul. Mrozowa 9 A
zbiórka, transport i przetwarzanie zużytego sprzętu - warunek: urządzenia w całości

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych 
31-752 Kraków
ul. Mrozowa 9 A

18. ul. Biskupińska 15 „EKO – PLUS” Maciej Stal 
Przedsiębiorstwo Wykorzystania 
i Unieszkodliwiania Odpadów 
30 – 832 Kraków
ul. Biskupińska 15

19. Łężkowice 114 Eko System Boroń Sp. J.
32-015 Kłaj
Łężkowice 114 
(odbiór od firm nieodpłatnie pod warunkiem 
kompletności urządzeń)

20.
 
 

os. Na Lotnisku 4
ul. Stanisława ze Skalbmierza 5
 

"TOMAD" Adam Dziodzio
ul. Biała 4 (Biuro)
31-215 Kraków
tel. (012) 416 27 10
www.tomad.com.pl

21.
ul. Makuszyńskiego 24
31-752 Kraków
 

Collect Points Sp. z o.o. Sp. K
ul.Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja o sprzedawcy

Niniejszy  punkt  handlowy  prowadzi  Paweł  Ochyński,  w  ramach  działalności  gospodarczej  wpisanej  do 
Centralnej Ewidencji Działalności prowadzonej przez Ministra Rozwoju: Paweł Ochyński CSG, ul. Cegielniana  
6B/5, 30-404 Kraków, tel. 124446247. 

Zobowiązania sprzedawcy 
Sprzedawca dostarcza produkty pełnowartościowe, pozbawione wad. 
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