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WARUNKI ODBIOROWE  

złomu stalowego niestopowego obowiązujące w Scholz Polska Sp. z o.o. 

 

Zakup złomu przez SP realizowany jest z wykorzystaniem własnych środków transportu, transportem 

samochodowym zewnętrznych podmiotów lub transportem kolejowym.  

 

 

I. Przyjęcie dostawy  

1. Każdej dostawie powinna towarzyszyć Karta Przekazania Odpadu (KPO) wystawiona zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami oraz dokument WZ, zawierający następujące dane: 

 nazwa firmy sprzedającej złom; 

 deklarowana klasa; 

 deklarowana waga; 

 numer rejestracyjny samochodu, nazwisko kierowcy oraz nr dowodu osobistego; 

 numer kontenera; 

 oświadczenie dostawcy gwarantujące dostawę bezpiecznego złomu; 

 kod i rodzaj odpadu. 

 

 2. Po zważeniu samochodu/kontenera następuje rozładunek i ostateczne potwierdzenie klasy towaru, ilości 

zanieczyszczeń, ilości netto oraz kontrola pod kątem materiałów niebezpiecznych i/lub wybuchowych oraz 

radioaktywnych. Zostaje to udokumentowane wydrukiem z wagi elektronicznej - „potwierdzenie przyjęcia 

dostawy” PZ (4 egz., w tym oryginał dla Dostawcy).  

W przypadku braku dokumentu WZ, dokument PZ musi zostać potwierdzony przez Dostawcę lub osobę 

upoważnioną (data, podpis). 

W przypadku niezgodności klasy złomu deklarowanej przez Dostawcę, z klasą stwierdzoną przez 

upoważnionego pracownika Odbiorcy lub w przypadku nadmiernej ilości zanieczyszczeń, opiekun Dostawcy 

(handlowiec) informuje go o dostawie niezgodnej oraz proponowanych warunkach przyjęcia towaru.   

 

3. W przypadku dostawy złomu w klasie innej niż zadeklarowana i nie wyrażenia zgody przez Dostawcę lub 

osobę upoważnioną na zmianę klasy, złom pozostaje w depozycie do czasu uzgodnienia warunków przyjęcia 

lub zwrotu dostawy niezgodnej. 

4. W przypadku wykrycia w dostawie przedmiotów niebezpiecznych tj. wybuchowych, łatwopalnych, 

działających ostro toksycznie lub rakotwórczo, żrących, radioaktywnych Scholz Polska Sp. z o.o. postępuje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. pracownik dokonujący kontroli dostawy powiadamia 

bezpośredniego przełożonego, a następnie powiadamiane są odpowiednie służby w tym Policja i Straż 

Pożarna. 

 

 

II. Zanieczyszczenia, zawartość materiałów niebezpiecznych, wybuchowych  

 

Scholz Polska Sp. z o.o. za materiały niebezpieczne uznaje wszelkie substancje lub artykuły, które mogą 

stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska, w tym w szczególności 

odpady niebezpieczne, o jakich mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przedmioty 

niebezpieczne, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 08.11.2018r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym 

wybuchowych, ze złomu metali. Materiały te ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fizyczne lub 

biologiczne) mogą posiadać cechy lub postać: 
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 materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków (w całości lub częściach),oraz innych 

materiałów pochodzenia wojskowego 

 zbiorników pod ciśnieniem, gaśnic, butli gazowych, zbiorników LPG 

 zbiorników zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek pochodzenia; w okresie 

zimowym również zbiorników i naczyń wypełnionych wodą bądź lodem, mogących powodować 

eksplozje . 

 materiałów radioaktywnych w tym w zaplombowanych zbiornikach, nawet wtedy, gdy nie stwierdza 

się żadnej znacznej radioaktywności zewnętrznej z powodu osłon zabezpieczających lub 

umiejscowienia w dostarczonej partii złomu, 

 materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające środowisku naturalnemu lub 

technologii produkcji stali; 

 materiałów o działaniu drażniącym, żrącym, trującym lub rakotwórczym; 

 opakowań po substancja i produktach niebezpiecznych.  

 

Właściwości substancji niebezpiecznej oznaczona jest na opakowaniu następującymi piktogramami: 

 

 
 

Złom nie może zawierać materiałów niebezpiecznych dla środowiska, zanieczyszczeń niemetalicznych: żużla, 

betonu, smoły, drewna, tworzyw sztucznych, smarów, ziemi, szkła, gumy oraz nie może pochodzić z kradzieży. 

 

1. W przypadku ujawnienia ponadnormatywnych zanieczyszczeń (powyżej 5%) Odbiorca zastrzega sobie 

prawo do zwrotu zanieczyszczonej partii towaru do Dostawcy. 

2. Złom pochodzący z przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowany będzie 

wyłącznie od uprawnionych do jego posiadania podmiotów,  w postaci rozbrojonej, pozbawiony 

zanieczyszczeń niemetalicznych, uszczelniaczy, tworzyw sztucznych, olejów, emulsji, plastiku, agregatów itp. 

W przypadku dostawy nieprzetworzonego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektrycznego Odbiorca 

zastrzega sobie prawo do zwrotu materiału na koszt Dostawcy lub potrącenia całości jako zanieczyszczenie. 

3. Złom w postaci karoserii będzie przyjmowany wyłącznie od uprawnionych do ich posiadania podmiotów 

oraz jedynie w przypadku oczyszczenia go z elementów tapicerki, elementów wykonanych z sztucznych 

tworzyw, gumy i szkła. Bezwzględnie nie powinien zawierać baków paliwowych lub zbiorników na gaz. 
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4. Po uzgodnieniu przyjmowane są akumulatory, powinny być one jednak oddzielone od złomu i wykazane  

w dokumencie WZ. W przypadku ujawnienia w złomie zanieczyszczeń w postaci akumulatorów ołowiowych, 

niewymienionych w odrębnym dokumencie WZ, Odbiorca zastrzega sobie prawo do zastosowania kary 

umownej w wysokości 100 PLN za każdą ujawnioną sztukę. 

5. W złomie wsadowym wszelkiego rodzaju naczynia, zbiorniki, skrzynie, butle itp. powinny być przecięte 

wzdłuż i w poprzek tak, aby nie było możliwości zbierania się w nich wody.  

 

6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zastosowania kar umownych za stwierdzenie w dostarczonym złomie 

materiałów niebezpiecznych: 

 pojemniki zamknięte w złomie wsadowym  wysokości 150 PLN za każdą ujawnioną sztukę  

 gaśnice – 100 PLN/szt. 

 amortyzatory – 150 PLN/szt. 

 zbiorniki LPG, butle gazowe powyżej 3kg,butle do przechowywania gazów technicznych – 150 zł/szt. 

 amunicje, pociski, łuski, miny, granaty i inne materiały pochodzenia wojskowego, substancje żrące 

chemicznie, trujące, mogące stanowić zagrożenie skażenia terenu – 10 000 PLN/szt. 

 przedmioty oznaczone symbolem wskazujące na promieniowanie radioaktywne -  50 000 PLN/szt. 

 opakowania po substancjach i produktach niebezpiecznych - 100 PLN/szt. 

W uzasadnionych przypadkach Odbiorca zastrzega sobie również prawo do obciążenia Dostawcy kosztami 
segregacji złomu w wysokości 600 PLN / samochód. 
 

7. Dostawca zobowiązuje się w przypadku dostarczenia złomu, w którym stwierdzono materiały 

niebezpieczne, pokryć wszelkie szkody związane z ich utylizacją lub unieszkodliwieniem.  

III. Zaświadczenie o jakości 

Dostawca zapewnia i gwarantuje, iż dostarczany przez niego złom nie zawiera materiałów wybuchowych, 

niebezpiecznych, radioaktywnych, zanieczyszczeń niemetalicznych i pojemników zamkniętych oraz                            

nie pochodzi z kradzieży. Dostawca jest zobowiązany do składania takiego oświadczenia w formie pisemnej 

przy każdej dostawie złomu. 
 

IV. Wymagania środowiskowe 

Dostarczony złom powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymagania prawne i inne dotyczące ochrony 

środowiska, a użyte do jego transportu środki winny być sprawne technicznie, w stopniu nie zagrażającym 

środowisku.  

W przypadku stwierdzenia wycieku substancji szkodliwych z pojazdu lub towaru Dostawcy podczas 

rozładunku na placu Odbiorcy, przedstawiciel Dostawcy winien zgłosić powyższy fakt Kierownikowi 

Utrzymania Ruchu lub Mistrzowi (Szefowi placu) celem podjęcia działań zaradczych.  
 

Powyższy tryb postępowania jest zgodny z wymaganiami obowiązującej w Scholz Polska Sp. z o.o.                 

Polityki jakości i środowiskowej. 
 

 

 

 

Będzin, 01.10.2021 


