
ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE 

ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php 
 

Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1 Małopolskie 676-101-56-91 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego 

1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 

  10. Elektryczne płyty grzejne 

  11. Mikrofalówki 

  12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu 

przetwarzania żywności 

  13. Elektryczne urządzenia grzejne 

  14. Grzejniki elektryczne 

  15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, 

łóżek, mebli wypoczynkowych 

  16. Wentylatory elektryczne 

  17. Urządzenia klimatyzacyjne 

  18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący 

  2. Chłodziarki 

  3. Zamrażarki 

  4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, 

konserwowania i przechowywania żywności 

  5. Pralki 

  6. Suszarki do ubrań 

  7. Zmywarki 

  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

  9. Piece elektryczne 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego 

1. Odkurzacze 

  10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, 

golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

  11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub 

rejestrowania czasu 

  12. Wagi 

  13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

  2. Zamiatacze do dywanów 

  3. Pozostałe urządzenia czyszczące 

  4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania 

wyrobów włókienniczych 

  5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe 

urządzenia służące do pielęgnacji ubrań 



  6. Tostery 

  7. Frytownice 

  8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 

pojemników i opakowań 

  9. Noże elektryczne 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny a1. Scentralizowane przetwarzanie danych: Komputery duże 

  a2. Scentralizowane przetwarzanie danych: Stacje robocze 

  a3. Scentralizowane przetwarzanie danych: Jednostki drukujące 

  b1. Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, 

monitor i klawiatura 

  b10. Komputery osobiste: Terminale i systemy użytkownika 

  b11. Komputery osobiste: Faksy 

  b12. Komputery osobiste: Teleksy 

  b13. Komputery osobiste: Telefony 

  b14. Komputery osobiste: Automaty telefoniczne 

  b15. Komputery osobiste: Telefony bezprzewodowe 

  b16. Komputery osobiste: Telefony komórkowe 

  b17. Komputery osobiste: Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne 

  b18. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji 

głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

  b2. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

  b3. Komputery osobiste: Notebooki 

  b4. Komputery osobiste: Notepady 

  b5. Komputery osobiste: Drukarki 

  b6. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący 

  b7. Komputery osobiste: Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

  b8. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

  b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, 

przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną 

4. Sprzęt audiowizualny 1. Odbiorniki radiowe 

  2. Odbiorniki telewizyjne 

  3. Kamery video 

  4. Sprzęt video 

  5. Sprzęt hi-fi 

  6. Wzmacniacze dźwięku 

  7. Instrumenty muzyczne 

  8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku 

lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i 

obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 

5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy - Urządzenia 

i oprawy oświetleniowe 

1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw 

oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych 

5. 5.2-5 Sprzęt oświetleniowy - Lampy 

wszelkiego rozaju 

2. Liniowe lampy fluorescencyjne 

  3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 

  4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz 

lampy metalohalogenkowe 



 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego 

10. Elektryczne płyty grzejne 

  11. Mikrofalówki 

  13. Elektryczne urządzenia grzejne 

  14. Grzejniki elektryczne 

  16. Wentylatory elektryczne 

  17. Urządzenia klimatyzacyjne 

  2. Chłodziarki 

  3. Zamrażarki 

  5. Pralki 

  6. Suszarki do ubrań 

  7. Zmywarki 

  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

  9. Piece elektryczne 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego 

1. Odkurzacze 

  10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, 

golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

  5. Niskoprężne lampy sodowe 

5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy - Urządzenia i 

oprawy oświetleniowe 

6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli 

światła, z wyjątkiem żarówek 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z 

wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 

narzędzi przemysłowych 

1. Wiertarki 

  2. Piły 

  3. Maszyny do szycia 

  4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, 

nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod 

przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów 

  5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, 

gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań 

  6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 

  7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu 

nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami 

  8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 

  9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 

  2. Kieszonkowe konsole do gier video  

  3. Gry video 

  4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, 

nurkowania, biegania, wiosłowania 

  5.  Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 

GREKO Grzegorz Gąsior Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 Małopolskie 676-112-08-44 



  12. Wagi 

  13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

  2. Zamiatacze do dywanów 

  5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe 

urządzenia służące do pielęgnacji ubrań 

  6. Tostery 

  7. Frytownice 

  8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 

pojemników i opakowań 

  9. Noże elektryczne 

3. Sprzęt teleinformatyczny i 

telekomunikacyjny 

b1. Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, 

monitor i klawiatura 

  b11. Komputery osobiste: Faksy 

  b12. Komputery osobiste: Teleksy 

  b13. Komputery osobiste: Telefony 

  b15. Komputery osobiste: Telefony bezprzewodowe 

  b16. Komputery osobiste: Telefony komórkowe 

  b18. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji 

głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

  b2. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

  b3. Komputery osobiste: Notebooki 

  b4. Komputery osobiste: Notepady 

  b5. Komputery osobiste: Drukarki 

  b6. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący 

  b8. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

  b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, 

przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną 

4. Sprzęt audiowizualny 1. Odbiorniki radiowe 

  2. Odbiorniki telewizyjne 

  3. Kamery video 

  4. Sprzęt video 

  5. Sprzęt hi-fi 

  6. Wzmacniacze dźwięku 

  7. Instrumenty muzyczne 

  8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub 

obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za 

pomocą technologii telekomunikacyjnych 

5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy - Urządzenia i 

oprawy oświetleniowe 

6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli 

światła, z wyjątkiem żarówek 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 3. Gry video 

 

 

 



 

 

 

I&J TOMCZYK Spółka Jawna Krzeszowice, ul. Rynek 12 Małopolskie 513-012-37-26 

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem 

wszystkich wszczepianych i skażonych 

produktów 

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, 

łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności 

 

 

Adresy dodatkowe podmiotu 

Punkty zbierania: Rynek 12, 32-065 Krzeszowice; ul. Krakowska 16, 32-065 

Krzeszowice; ul. Kościuszki 63, 32-065 Krzeszowice; ul. Zalas 510, 32-067 

Zalas; ul. Kościuszki 47/5, 32-540 Trzebinia; ul. Mickiewicza 20, 41-901 Bytom 
 

 

Apteka Nowa Sindak Spółka Jawna Krzeszowice, ul. Kazimierza Wyki 12 Małopolskie 513-010-17-59 

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem 

wszystkich wszczepianych i skażonych 

produktów 

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, 

łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności 

 

MASF DISTRIBUTION Anna Steć Krzeszowice, ul. Krakowska 31/102 Małopolskie 679-277-16-37 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnia Lingua Sp. z o.o. S.K.A. Krzeszowice Małopolskie 677-236-91-51 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, 

przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą 

elektroniczną 

FHU SYSTEM-SERWIS Bogusław Szybiak Krzeszowice, ul. Walkowskiego 2 Małopolskie 676-006-09-10 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, 

przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą 

elektroniczną 

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach 

przemysłowych (np. w panelach sterowniczych) 



 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

Adres Nazwa przedsiębiorcy 

zbierającego 

Telefon Godziny otwarcia 

Krzeszowice,  

ul. S. Czycza 

Usługi Komunalne Krzeszowice 

Sp. z o. o. – Tymczasowy Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – dla właścicieli 

nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w 

ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która uiszczana 

jest do Gminy 

12 282-01-65 pon. - śr. 7.00 - 14.00 

czwartek 7.00 - 17.00 

sobota 8.00 - 12.00 

Krzeszowice,  

Pl. F. 

Kulczyckiego 1 

Usługi Komunalne Krzeszowice 

Sp. z o. o. – dla podmiotów lub 

właścicieli nieruchomości (na 

których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne), którzy posiadają 

zawartą ze Spółką umowę na 

odbiór i zagospodarowanie 

odpadów  

12 282-01-65 pon. - pt. 7.00 - 15.00 

Tenczynek, 

ul. Tenczyńska 

18b 

Scholz Polska Sp. z o.o. – punkt 

ogólnodostępny dla 

mieszkańców i przedsiębiorców 

Miasta i Gminy Krzeszowice 

12 282-01-69 pon. - pt. 7.00 - 15.00 

sobota 8.00 - 12.00 

 


