
IKEA zwraca uwagę, iż gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym 

zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, 

recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. 

 

 
 

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

 
Informujemy, że IKEA Retail sp. z o. o. („IKEA”): 

 
1. Dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewnia 

nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu 

dostawy tego sprzętu (adres domowy lub Punkt Odbioru Zamówień IKEA), o ile zużyty 

sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. 

 
2. Obowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych w punkcie sprzedaży i punkcie odbioru zamówień, o ile zużyty sprzęt jest tego 

samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Poniżej zamieszczamy 

listę adresów punktów sprzedaży i punktów odbioru zamówień, w których można oddać 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 

 

Wrocław 

IKEA Wrocław, ul. Czekoladowa 5a , Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Janki 

IKEA Janki, Plac Szwedzki 1, 05-090 Raszyn.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Targówek 

IKEA Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Poznań 

IKEA Poznań, ul. Szwedzka 10, 61-285 Poznań.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Bydgoszcz 

IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Gdańsk 

IKEA Gdańsk, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Katowice 

IKEA Katowice, Al. W. Roździeńskiego 95, 40-203 Katowice.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 
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Kraków 

IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

Łódź 
 

IKEA Łódź, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

 

Lublin 
 

IKEA Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 86, 20-147 Lublin.  

Telefon:22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 
 

Warszawa Blue City 

IKEA Warszawa Blue City, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.  

Telefon:22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 
 

Szczecin 
 

IKEA Szczecin, ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin.  

Telefon:22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 
 

 

Punkt w Centrum Handlowym Turawa 
 

Punkt Odbioru w Centrum Handlowym Turawa – ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

 

Punkt w Centrum Handlowym Auchan 

 

Punkt Odbioru w Centrum Handlowym Auchan - ul. Produkcyjna 84 A, 15-680 

Białystok.  

Telefon: 22 275 05 75 Adres email: info.ikea.pl@ikea.com 

 

 

3. IKEA nieodpłatnie przyjmuje w sklepie IKEA zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw 

domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez 

konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

 
4. IKEA może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie 

stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim 

przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub 

prowadzącego zakład przetwarzania. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów 

zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach 

urzędów. 

 

 

 

Janki 4.06.2021 r. 

 

 

 

 

• Wykaz Zakładów Przetwarzania, do których można oddać 
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Zużyty Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 
 

 

 

 
 

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, 

że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi 

odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą 

powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który 

zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma 

obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego 

rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również 

przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub 

w siedzibach urzędów. 
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