
REGULAMIN 

Dla oddających złom w firmie Złom – Biała sp. z o.o. w Rzeszowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych oraz firm nieposiadających aktów administracyjnych 

umożliwiających im zbieranie lub przetwarzanie złomu metali żelaznych lub nieżelaznych – w zależności od tego, które w 

konkretnej sytuacji ma zastosowanie (dalej: Kontrahenci). 

2. Przyjmującym złom jest Złom – Biała sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Ruczajowa 4, 35 – 304 Rzeszów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000259689, NIP: 8133462815, kapitał zakładowy 6 620 000 zł (dalej: Złom – Biała) 

3. Złom – Biała zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia i bez podania przyczyny. Do konkretnej 

transakcji stosuje się postanowienia regulaminu w treści obowiązującej w chwili zawierania transakcji. 

4. Złom – Biała prowadzi skup złomu metali żelaznych i nieżelaznych, makulatury oraz folii. Złom – Biała zastrzega możliwość 

odmowy dokonania konkretnej transakcji z konkretnym podmiotem lub osobą bez podania przyczyny. 

5. Przywożąc złom metali, makulaturę lub folię do skupu Złom – Biała, Kontrahent godzi się na postanowienia niniejszego 

regulaminu w treści obowiązującej w chwili zawierania umowy. 

 

II. Przyjmowanie złomu w skupie Złom – Biała  

1. Złom metali żelaznych i nieżelaznych przyjmowany jest zgodnie ze specyfikacją dostępną w Biurze Obsług Klienta  

(dalej: Specyfikacja). 

2. Złom, powinien być przygotowany do odbioru, wysortowany klasami, zgodnie ze Specyfikacją.  

3. Obsługa może odmówić przyjęcia złomu niewysortowanego lub niezgodnego ze Specyfikacją. 

4. Złom niewysortowany przyjmowany jest w najniższej klasie (najmniej wartościowej) występującej w danej dostawie. 

5. Obsługa ma prawo ocenić oraz wpisać procentowy udział zanieczyszczeń w wysortowanym lub niewysortowanym złomie. 

6. Złom nie może zawierać: 

 Materiałów niebezpiecznych 

 Materiałów wybuchowych 

 Materiałów do których występuje podejrzenie, iż są materiałami niebezpiecznymi lub wybuchowymi, 

 Niebezpiecznych związków chemicznych 

7. Złom stalowy ponadto nie może zawierać: 

 metali nieżelaznych występujących w postaci pojedynczych kawałków, elementów złączonych mechanicznie z 

kawałkami złomu stalowego ani w postaci powłok, 

 zanieczyszczeń niemetalicznych w postaci piasku, ziemi, żużla, betonu, smoły, gumy, lakierów, cementu, kamieni, 

drewna, tworzyw sztucznych, wody, śniegu, itp. 

8. Nie będą przyjmowane elementy lub zbiorniki zamknięte. 

9. Nie przyjmujemy elektrośmieci, zużytego sprzętu AGD oraz złomu zawierającego elementy elektrośmieci lub zużytego 

sprzętu AGD 

10. Złom stalowy przyjmowany jest w 2 podstawowych klasach: „W” oznaczająca złom wsadowy oraz „N” oznaczająca złom 

niewsadowy. Szczegóły podziału na klasy znajdują się w Specyfikacji. W przypadku dostawy złomu niewsadowego lub 

zmieszanego, cena ustalana będzie indywidualnie. 

11. Aby złom został uznany za wsadowy, pojedynczy element nie może mieć wymiarów większych niż: 0,5 m x 0,5 m x 1,2 m. 

Maksymalna waga takiego elementu nie może przekraczać 1 tony. Złom wsadowy nie może zawierać elementów mniejszych 

niż 4 mm. 

12. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia złomu, który zawiera elektrośmieci, części lub całe podzespoły elektroniczne oraz inne 

odpady, które w ocenie obsługi zawierają elementy elektroniczne. 

13. Skup złomu przyjmuje złom – każdy element, nawet w przypadku gdy faktycznie stanowi całość o pewnej wartości użytkowej, 

przyjmowany jest przez Złom-Biała jako odpad metali żelaznych lub nieżelaznych. 

 

III. Odbiór od Klienta oraz transport złomu 

1. Istnieje możliwość odbioru złomu od Klienta transportem Złom-Biała. Transport jest możliwy przy dużych ilościach złomu. 

2. Warunki odbioru złomu od Klienta ustalane są zawsze indywidualnie i zależą od rzeczywistej wagi złomu odbieranego oraz 

odległości Klienta od Złom-Biała. 

3. Koszt transportu pokrywa zawsze Klient od którego złom jest odbierany. Koszt może zostać rozliczony poprzez obniżenie 

ceny jednostkowej lub wskazany kwotowo wprost – w takim jednak przypadku koszt transportu zostanie potrącony z 

całkowitej ceny sprzedaży.  

4. Decyzja co do dokonania odbioru od Klienta należy wyłącznie do Złom-Biała. 

5. Transakcja jest nawiązywana oraz wykonywana w siedzibie Złom-Biała. Rozliczenie odbywa się w kasie Złom-Biała. Fakt 

odbioru złomu od Klienta pozostaje bez wpływu na sposób oraz warunki zawarcia transakcji z Klientem o których mowa w 

niniejszym regulaminie. 

6. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 



 

IV. Warunki zawarcia transakcji z Kontrahentem – sposób zawarcia umowy 

1. Transakcja z każdym podmiotem lub osobą polega na nawiązaniu kontaktu przez Kontrahenta ze Złom-Biała celem zawarcia 

umowy sprzedaży na rzecz Złom-Biała złomu metali żelaznych lub nieżelaznych. 

2. Zawarcie jakiejkolwiek transakcji z Kontrahentem będącym osobą fizyczną uzależnione jest od pobrania od Kontrahenta 

danych osobowych na podstawie okazanego, ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obsługa jest uprawniona do 

pobrania numeru PESEL od Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent nie wyraża zgody na podanie swoich danych osobowych w tym 

numeru PESEL lub odmawia okazania ważnego dowodu osobistego, nie ma możliwości zawarcia umowy z Kontrahentem.  

W przypadku gdy brak takiej zgody nastąpił po dokonaniu rozładunku, uznaje się przepadek przywiezionego złomu na rzecz 

Złom-Biała a Kontrahent zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z sortowaniem oraz tymczasowym 

składowaniem przywiezionego asortymentu. 

3. Transakcje z osobami fizycznymi wymagają dostarczenia złomu do Skupu przez Kontrahenta, jego staraniem i na jego koszt. 

Złom-Biała dopuszcza możliwość odbioru złomu bezpośrednio od kontrahenta, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu 

warunków oraz terminów. Obiór bezpośrednio od kontrahenta może być dodatkowo płatny. 

4. Złom będący przedmiotem umowy pomiędzy Kontrahentem oraz Złom-Biała musi należeć do Kontrahenta, nie może 

pochodzić z kradzieży lub innego czynu niedozwolonego oraz spełniać warunki o których mowa w Dziale II niniejszego 

Regulaminu. 

5. Ważenie na wadze najazdowej odbywa się wraz z załadunkiem (na pełno) oraz bez załadunku (na pusto). W pojeździe podczas 

ważenia nie mogą znajdować się żadne osoby, zwierzęta ani inne elementy niezwiązane na stałe z pojazdem z wyłączeniem 

jego przynależności lub części składowych. Ważenie na innych niż najazdowe wagi odbywa się zgodnie z poleceniami 

Personelu Złom-Biała oraz wyłącznie w przypadku skierowania Kontrahenta do takiego ważenia przez Personel Złom – 

Biała. 

6. Po dokonaniu ważenia „na pełno” lub w przypadku wagi innej niż najazdowa, Kontrahent zobowiązany jest własnym 

staraniem rozładować przywieziony złom w miejscu ściśle określonym przez Personel Złom-Biała. W przypadku ważenia na 

wadze najazdowej po rozładunku następuje „ważenie na pusto” – różnica pomiędzy ważeniem „na pełno” oraz „na pusto” 

stanowi wiążącą wagę dostarczonego przez Kontrahenta złomu. 

7. W przypadku rozładunku za pomocą sprzętu należącego do Złom-Biała, rozładunek odbywa się na ryzyko Sprzedającego. 

8. Ważenie złomu metali kolorowych na wadze innej niż najazdowa odbywa się z dokładnością do 0,5 kg. 

9. Ważenia dokonuje obsługa Skupu. Nie będą respektowane inne wyniki ważenia, niż te które zostały osiągnięte przy użyciu 

sprzętu należącego do Złom-Biała, obsługiwanego przez personel Złom-Biała. Ważenia dokonuje się celem zawarcia umowy 

sprzedaży. Usługa ważenia rozumiana jako ważenie po którym nie następuje sprzedaż złomu przez Kontrahenta na rzecz 

Złom-Biała jest odpłatna, zgodnie z Cennikiem. 

10. Po dokonaniu rozładunku Kontrahent dokonuje ponownego ważenia bez ładunku w przypadku ważenia na wadze najazdowej. 

Różnica pomiędzy ważeniem „na pełno” oraz „na pusto” stanowi wiążącą wagę złomu przyjmowaną do obliczenia wartości 

transakcji. Personel Złom-Biała wystawia dokument na którym wskazana zostaje waga poszczególnych asortymentów 

dostarczonego przez Kontrahenta złomu (kwit wagowy). Jedynie podpisany przez upoważnionego pracownika Złom-Biała kwit 

wagowy stanowi podstawę do rozliczenia z Kontrahentem. 

11. Kwit wagowy Kontrahent zobowiązany jest przedstawić w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wraz z dowodem osobistym. 

Kontrahenci prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują sprzedaży złomu w ramach takiej działalności obowiązani 

są do podania numeru NIP oraz kompletnych danych takiej działalności – nie pobiera się od nich numeru PESEL ani też nie są 

zobowiązani do podawania swoich danych osobowych, chyba, że Pracownik BOK podejmie wątpliwość co do pochodzenia 

złomu lub danych działalności gospodarczej, podanych przez Kontrahenta. 

12. Kontrahent zobowiązany jest podpisać formularz przyjęcia odpadów metali. Jedynie podpisana formularz przyjęcia odpadów 

metali stanowi podstawę do wypłacenia Kontrahentowi ceny sprzedaży. 

 

V. Cennik i rozliczenia 

1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Kontrahentem a Złom-Biała odbywają się na podstawie aktualnego w chwili dokonywania 

transakcji cennika Złom-Biała. 

2. Cennik publikowany jest w sieci Internet, na stronie www.zlomrzeszow.pl oraz dostępny jest w BOK. 

3. Cennik może ulec zmianie w każdej chwili i bez uprzedzenia ani podania przyczyny. Do każdej transakcji stosuje się Cennik 

obowiązujący w chwili zawierania transakcji. 

4. Rozliczenie z Kontrahentem następuje w gotówce w kasie spółki.  

5. W przypadku dostarczenia do Złom-Biała towaru nieobjętego Cennikiem lub towaru nietypowego, towar taki podlega 

indywidualnej wycenie. Podobnie w przypadku dostarczenia towaru znacznie zanieczyszczonego, niewysortowanego lub 

zawierającego inne zanieczyszczenia. Wiążąca w tym zakresie jest decyzja pracownika przyjmującego złom od Kontrahenta. 

6. W przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji z osobą fizyczną przekracza 1 000 zł, wypłata z tytułu takiej transakcji 

pomniejszana jest o 2%.  

 

VI. Zasady BHP 

1. Na placach należących do Złom-Biała może przebywać jedynie personel Złom-Biała. Kontrahenci zobowiązani są do poruszania 

się po placach w sposób ściśle wskazany przez Personel Złom-Biała. 

http://www.zlomrzeszow.pl/


2. Na placach należących do Złom-Biała obowiązuje ścisły nakaz noszenia kasków ochronnych. 

3. Rozładunek dostarczanego złomu następuje w miejscu ściśle określonym przez Personel Złom-Biała i pod ścisłym nadzorem 

Personelu Złom-Biała. Zabrania się kategorycznie rozładunku złomu w inny sposób. 

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz zbliżania się do pracujących maszyn lub urządzeń na placach Złom-Biała. 

5. Obowiązuje kategoryczny zakaz samodzielnej obsługi jakichkolwiek maszyn lub urządzeń na placach Złom-Biała. 

6. Obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania maszyn na place Złom-Biała bez uprzedniego zezwolenia kierownika placów 

Złom-Biała. 

7. Poruszanie się Kontrahentów lub osób trzecich po placu Złom-Biała możliwe jest wyłącznie w obecności i pod opieką 

Personelu Złom-Biała. 

8. Dzieci na placach Złom-Biała mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które odpowiadają za bezpieczeństwo 

tych dzieci. 


