
 

Regulamin promocji „bezpłatne odbiory” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji dotyczącej usługi odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych oraz przekazywanego razem z nim 

małogabarytowego sprzętu realizowanej przez MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa  z siedzibą w Micigoździu zgodnie z treścią 

Regulaminu usługi odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych od osób fizycznych realizowanego przez MB Recycling Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. oraz przekazywanego razem z 

nim małogabarytowego sprzętu, a także zasad przekazania wyłącznie małogabarytowego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych   (zwany dalej Regulaminem 

promocji) 

2. Organizatorem promocji jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami spółka komandytowa  z siedzibą w Micigoździu, adres: 26-065 Piekoszów, Micigózd 

ul. Wrzosowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 

3. Promocja trwa w zależności od miejscowości od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przy czym poszczególne okresy 

obowiązywania Promocji dla danej miejscowości zostały określone  w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Promocja polega na umożliwieniu Konsumentom zamieszkałym w miejscowościach określonych w Załączniku 

nr 1 do Regulaminu promocji  zlecania bezpłatnej usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Wykaz miejscowości objętych Promocją 

„bezpłatne odbiory” znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuję się postanowienia Regulaminu usługi 

odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych od osób fizycznych realizowanego przez MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. oraz przekazywanego razem z nim małogabarytowego sprzętu, 

a także zasad przekazania wyłącznie małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych, przy czym w odniesieniu do usług zlecanych w ramach Promocji 

„bezpłatne odbiory” nie mają zastosowania § 6 pkt II ppkt. 3, § 6 pkt III ppkt. 6, § 6 pkt VII , § 6 pkt IX lit. d § 

6 pkt X, §7. 

6. Klient może złożyć zlecenie bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych (dalej również zużyty sprzęt)  w ramach obowiązującej dla danej 

miejscowości Promocji za pośrednictwem  strony internetowej www.elektrycznesmieci.pl i udostępnionego 

Formularza Zlecenia Odbioru ZSEE bądź za pośrednictwem infolinii MB Recycling nr 572 102 102 

7. Podczas zgłaszania Zlecenia usługi odbioru ZSEE za pośrednictwem Formularza lub Infolinii MB Recycling, 

Klient wskazuje wybrany termin odbioru spośród proponowanych. 

 

http://www.elektrycznesmieci.pl/


 

8. Klient, który zleca bezpłatną usługę odbioru zużytego sprzętu w ramach Promocji za pośrednictwem 

Formularza Zlecenia Odbioru ZSEE jest zobowiązany do zatwierdzenia zlecenia przyciskiem „ZAMAWIAM I 

PŁACĘ”, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości iż zatwierdzenie zlecenie tym przyciskiem nie łączy się z 

obowiązkiem zapłaty za usługę odbioru zużytego sprzętu, które jest zlecone w okresie trwania Promocji.  

9. Zlecenie odbioru zużytego sprzętu złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza  Zlecenia Odbioru 

ZSEE (zatwierdzenie przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”) stanowi ofertę Klienta złożoną MB Recycling co do 

zawarcia umowy o świadczenie przez MB Recycling usługi nieodpłatnego odbioru ZSEE zgodnie z treścią 

Regulaminu. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje Zlecenie usługi odbioru ZSEE uznaje się, że świadomie 

zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zlecenia. 

10. Po prawidłowym wysłaniu Zlecenia usługi odbioru ZSEE za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie:www.elektrycznesmieci.pl, w terminie nie później niż 3 dni od dnia złożenia za pośrednictwem 

Formularza Zlecenie usługi odbioru Odpadów, Klient otrzymuje - na wskazany przez Klienta adres poczty e-

mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zlecenia do realizacji i 

jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie przez MB Recycling usługi odbioru Odpadów, 

gdzie zostanie wskazany termin realizacji usługi.  

11. W przypadku braku potwierdzenia Zlecenia usługi odbioru Odpadów przez MB Recycling złożonego za 

pośrednictwem  Formularzu Zlecenia usługi odbioru Odpadów w ciągu 3 dni, Klient powinien skontaktować 

się z MB Recycling na adres email bok@elektrycznesmieci.pl lub pod nr 572 102 102 w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.  

12. W przypadku zlecenia usługi odbioru zużytego sprzętu z pośrednictwem Infolinii MB Recycling obowiązują 

następujące zasady: 

a) Podczas składania zlecenia usługi odbioru ZSEE za pośrednictwem Infolinii MB Recycling niezbędne jest 

podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer 

domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), w przypadku posiadania adres poczty 

elektronicznej na które zostanie przekazane potwierdzenie przyjęcia Zlecenia usługi odbioru ZSEE,  

numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy o świadczenie usług odbioru zużytego 

sprzętu: ilość i rodzaj zgłaszanych odpadów do odbioru.  Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, 

jednakże konieczne w celu złożenia Zlecenia usługi odbioru ZSEE.  

b) Każdorazowo przed potwierdzeniem przyjęcie zlecenia usługi odbioru ZSEE, Infolinia MB Recycling  

podsumuje złożone przez Klienta zlecenie poprzez komunikat dotyczący zgłoszonych przez Klienta 

danych oraz szczegółów zlecenia. Klient zobligowany jest potwierdzić dane przekazane przez Infolinię MB 

Recycling w podsumowaniu.  

c) Klient po przekazaniu danych określonych powyżej niezbędnych do realizacji usługi odbioru ZSEE przez 

MB Recycling otrzyma ustne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia usługi odbioru ZSEE, a także  w zależności 

od wybranej przez Klienta formy istnieje możliwość otrzymania odpowiednio w formie wiadomości sms 

bądź na adres podanej poczty elektronicznej Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcie zlecenia  usługi 

odbioru ZSEE. 

d) Najpóźniej  na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem odbioru Klient może zrezygnować ze 

zleconej usługi odbioru ZSEE nie ponosząc kosztów wynikających z zaplanowanego transportu. Przy czym 

oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu , uważa 



 
się za złożone o godzinie 18.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w § 6 ust. 1 

Regulaminu  (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy w/w oświadczenie Klienta zostało złożone przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi odbiór Odpadów przez MB Recycling). Powyższe uprawnienie do 

odstąpienia od Umowy jest niezależne od opisanego w § 11 Regulaminu uprawnienia do odstąpienia od 

Umowy o świadczenie przez MB Recycling usługi odbioru Odpadów. 

14. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.elektrycznesmieci.pl 

 

 

 

Załącznik nr 1: Wykaz miejscowości objętych promocją „bezpłatne odbiory” 

 

Województwo Powiat Miasto 

dolnośląskie dzierżoniowski Bielawa 

dolnośląskie dzierżoniowski Dzierżoniów 

dolnośląskie dzierżoniowski Piława Górna 

dolnośląskie głogowski Głogów 

dolnośląskie Legnica Legnica 

dolnośląskie legnicki Nowa Wieś Legnicka 

dolnośląskie lubiński Lubin 

dolnośląskie świdnicki Świdnica 

dolnośląskie świdnicki Świebodzice 

dolnośląskie Wałbrzych Wałbrzych 

dolnośląskie wałbrzyski Boguszów-Gorce 

dolnośląskie Wrocław Wrocław 

kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bydgoszcz 

kujawsko-pomorskie Grudziądz Grudziądz 

kujawsko-pomorskie inowrocławski Inowrocław 

kujawsko-pomorskie Toruń Toruń 

kujawsko-pomorskie Włocławek Włocławek 

lubelskie Biała Podlaska Biała Podlaska 

lubelskie Chełm Chełm 

lubelskie Hrubieszowski  Hrubieszów  

lubelskie kraśnicki Kraśnik 

lubelskie Lublin Lublin 

lubelskie puławski Puławy 

lubelskie świdnicki Świdnik 

lubelskie Tomaszowski  Tomaszów Lubelski  

lubelskie Zamość Zamość 

lubuskie Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 

lubuskie Zielona Góra Zielona Góra 

łódzkie bełchatowski Bełchatów 

łódzkie kutnowski Kutno 

łódzkie Łódź Łódź 

łódzkie pabianicki Pabianice 

łódzkie Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 

łódzkie radomszczański Radomsko 



 
łódzkie sieradzki Sieradz 

łódzkie Skierniewice Skierniewice 

łódzkie tomaszowski Tomaszów 
Mazowiecki 

łódzkie zduńskowolski Zduńska Wola 

łódzkie zgierski Zgierz 

małopolskie chrzanowski Chrzanów 

małopolskie chrzanowski Grojec 

małopolskie chrzanowski Trzebinia 

małopolskie krakowski Brzezinka 

małopolskie Kraków Kraków 

małopolskie myślenicki Poręba 

małopolskie Nowy Sącz Nowy Sącz 

małopolskie olkuski Olkusz 

małopolskie oświęcimski Oświęcim 

małopolskie Tarnów Tarnów 

mazowieckie białobrzeski Jakubów 

mazowieckie ciechanowski Ciechanów 

mazowieckie Garwoliński Garwolin  

mazowieckie grójecki Ostrołęka 

mazowieckie grójecki Piaseczno 

mazowieckie legionowski Legionowo 

mazowieckie miński Mińsk Mazowiecki 

mazowieckie mławski Mława 

mazowieckie otwocki Otwock 

mazowieckie Płock Płock 

mazowieckie pruszkowski Pruszków 

mazowieckie Radom Radom 

mazowieckie radomski Iłża 

mazowieckie Siedlce Siedlce 

mazowieckie Warszawa Warszawa 

mazowieckie Warszawski  Warszawa  

mazowieckie Żyrardowski Żyrardów 

opolskie kędzierzyńsko-
kozielski 

Kędzierzyn-Koźle 

opolskie nyski Nysa 

opolskie Opole Opole 

podkarpackie dębicki Dębica 

podkarpackie Krosno Krosno 

podkarpackie mielecki Mielec 

podkarpackie Przemyśl Przemyśl 

podkarpackie Rzeszów Rzeszów 

podkarpackie stalowowolski Stalowa Wola 

podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg 

podlaskie Białystok Białystok 

podlaskie Łomża Łomża 

pomorskie gdański Pruszcz Gdański 

pomorskie Gdynia Gdynia 

pomorskie malborski Malbork 

pomorskie starogardzki Jabłowo 



 
pomorskie starogardzki Kokoszkowy 

pomorskie starogardzki Kolincz 

pomorskie starogardzki Koteże 

pomorskie starogardzki Nowa Wieś Rzeczna 

pomorskie starogardzki Starogard Gdański 

pomorskie tczewski Tczew 

pomorskie wejherowski Rumia 

pomorskie wejherowski Wejherowo 

śląskie będziński Będzin 

śląskie będziński Czeladź 

śląskie będziński POWIAT 

śląskie Bielsko-Biała Bielsko-Biała 

śląskie bieruńsko-lędziński Bieruń 

śląskie bieruńsko-lędziński POWIAT 

śląskie Bytom Bytom 

śląskie Chorzów Chorzów 

śląskie Częstochowa Częstochowa 

śląskie Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 

śląskie Gliwice Gliwice 

śląskie gliwicki POWIAT 

śląskie Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 

śląskie Jaworzno Jaworzno 

śląskie Katowice Katowice 

śląskie mikołowski Mikołów 

śląskie mikołowski POWIAT 

śląskie Mysłowice Mysłowice 

śląskie myszkowski POWIAT 

śląskie Piekary Śląskie Piekary Śląskie 

śląskie raciborski POWIAT 

śląskie raciborski Racibórz 

śląskie Ruda Śląska Ruda Śląska 

śląskie rybnicki POWIAT 

śląskie Rybnik Rybnik 

śląskie Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 

śląskie Sosnowiec Sosnowiec 

śląskie Świętochłowice Świętochłowice 

śląskie tarnogórski POWIAT 

śląskie tarnogórski Tarnowskie Góry 

śląskie Tychy Tychy 

śląskie wodzisławski POWIAT 

śląskie wodzisławski Wodzisław Śląski 

śląskie Zabrze Zabrze 

śląskie zawierciański POWIAT 

śląskie zawierciański Zawiercie 

śląskie Żory Żory 

świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz 

świętokrzyskie Kielce Kielce 

świętokrzyskie kielecki Micigózd 

świętokrzyskie kielecki Piekoszów 



 
świętokrzyskie konecki Stąporków 

świętokrzyskie ostrowiecki Ostrowiec 
Świętokrzyski 

świętokrzyskie skarżyski Skarżysko-Kamienna 

świętokrzyskie starachowicki Mirzec 

świętokrzyskie starachowicki Starachowice 

świętokrzyskie staszowski Bukowa 

warmińsko-
mazurskie 

Elbląg Elbląg 

warmińsko-
mazurskie 

ełcki Ełk 

warmińsko-
mazurskie 

Olsztyn Olsztyn 

wielkopolskie gnieźnieński Gniezno 

wielkopolskie Kalisz Kalisz 

wielkopolskie koniński Koziegłowy 

wielkopolskie Leszno Leszno Gmina 

wielkopolskie ostrowski Ostrów Wielkopolski 

wielkopolskie Poznań Poznań 

wielkopolskie poznański Czerwonak 

wielkopolskie poznański Kicin 

wielkopolskie poznański Kleszczewo Gmina 

wielkopolskie poznański Kostrzyn 

wielkopolskie poznański Murowana Goślina 

wielkopolskie poznański Owińska 

wielkopolskie poznański Swarzędz 

zachodniopomorskie kołobrzeski Kołobrzeg 

zachodniopomorskie Koszalin Koszalin 

zachodniopomorskie stargardzki Stargard 

zachodniopomorskie Szczecin Szczecin 

      

 

 


