
 

 
 

  

 
REGULAMIN PUNKTU EKO-REAKTYWATOR 

w Gorzowie Wlkp. 
 
Zasady działania Punktu  EKO-REAKTYWATOR 
 

1. Mieszkaniec może pozostawić przedmiot w Punkcie EKO-REAKTYWATOR, jeśli 
zadeklaruje, że przedmiot jest sprawny, dobry, nieuszkodzony i nie stwarza zagrożenia dla 
innych osób chcących go dalej używać. Pozostawienie przedmiotu w sposób opisany wyżej 
powoduje, iż Mieszkaniec wyzbywa się własności przedmiotu (art. 180 kodeksu cywilnego).   
 

2. Mieszkaniec pozostawia przedmiot na okres 3 miesięcy w Punkcie EKO-
REAKTYWATOR. Jeśli po tym czasie nie znajdzie się nowy odbiorca, przedmiot staje się 
odpadem i przechodzi do strefy PSZOK. 

 
3. Mieszkaniec pozostawiając przedmiot w Punkcie EKO-REAKTYWATOR oświadcza, iż nie 

będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec INNEKO Sp. z o.o. – zarządcy Punktu,  osób 
obsługujących Punkt oraz osób przejmujących pozostawiony przedmiot, nie żąda opłaty  
z tytułu pozostawienia i wyzbycia się własności przedmiotu. 

 
4. Mieszkaniec pozostawia przedmiot w Punkcie EKO-REAKTYWATOR bezpłatnie. 

 
5. Do Punktu EKO-REAKTYWATOR są przyjmowane przedmioty, czyste takie jak – meble 

(krzesła, tapczany, stoły, taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne  
i szklane, urządzenia elektroniczne posiadające znak bezpieczeństwa „B” – niepodlegające 
Urzędowi Dozoru Technicznego (odkurzacze, wiertarki, kosiarki, itp.; z wykluczeniem 
urządzeń zawierających nośniki danych) itp. 
 

6. Istnieje możliwość pozostawienia w Punkcie EKO-REAKTYWATOR sprzętu RTV/AGD 
jeśli mieszkaniec deklaruje jego sprawność. Pomimo deklaracji sprzęt RTV/AGD  
w Punkcie EKO-REAKTYWATOR umieszcza się w strefie sprzęt niesprawny/uszkodzony.  
 

7. Pracownik INNEKO prowadzi ewidencję przedmiotów, które trafiają do Punktu EKO-
REAKTYWATOR. (załącznik nr 1) 

 
8.  Mieszkaniec pozostawiający przedmiot w PUNKCIE EKO-REAKTYWATOR oraz 

mieszkaniec odbierający przedmiot poprzez złożenie podpisu w Tabeli ewidencji 
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem PUNKTU EKO-REAKTYWATOR w Gorzowie 
Wlkp. 
 

9. Mieszkaniec, który odbierze przedmiot nabywa własność tego przedmiotu 
(art. 181 kodeksu cywilnego). 
 

10.  Mieszkaniec, który odbiera przedmiot równocześnie przyjmuje do wiadomości,  
że przedmiot jest używany, może nie być sprawny jak również może nie być kompletny. 
INNEKO Sp. z o. o. nie odpowiada za sprawność czy też kompletność przedmiotu. 
Urządzenia elektroniczne nie są uruchamiane przez INNEKO Sp. z o. o.  
 

11. INNEKO Sp. z o. o. nie zapewnia możliwości podłączenia odbieranego przedmiotu do 
zasilania (podłączenie do gniazda elektrycznego).  
 

12. Mieszkaniec odbierający przedmiot winien zapoznać się z jego stanem technicznym  
i wizualnym. Mieszkaniec równocześnie zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 
związanych z odbieranym przedmiotem w stosunku do INNEKO Sp. z o. o.  


