
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKUPU ZŁOMU METALI 
I SUROWCÓW WTÓRNYCH

Skup złomu metali i surowców wtórnych F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski zarejestrowany jest 
pod adresem Żelazków 134D, 62-817 Żelazków, NIP: 9680398761, REGON: 300371425. 

§1 DEFINICJE

1. F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski - F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski siedzibą w 
Żelazków 134D, 62-817 Żelazków, która prowadzi działalność gospodarczą w
zakresie skupu złomu metali oraz skupu surowców wtórnych pod adresami: Żelazków 134D, 
62-817 Żelazków; ul. Wrocławska 95, 62-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Wąska 15, 62-800 Kalisz; 
Zbiersk Cukrownia 65, 62-830 Stawiszyn. Adres strony internetowej: www.bmsrecykling.pl
2. Towar – rzeczy ruchome będące złomem metali lub surowcem wtórnym.
3. Regulamin – niniejszy regulamin określający organizację skupu złomu metali i surowców 
wtórnych  F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski.
4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we 
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje czynności zmierzające 
do zawarcia umowy sprzedaży Towaru z F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski, a także zawierająca 
umowę sprzedaży Towaru z F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Wycena – określenie przez F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski wartości dostarczonego przez 
Klienta Towaru, który Klient posiada do sprzedania, obejmującego w szczególności wagę Towaru 
oraz jego wartość wyrażoną w polskich złotych (PLN), stanowiącą cenę, którą F.H.U.  BMS 
Sławomir Kwaśniewski zapłaci Klientowi za Towar.
9. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a F.H.U.  BMS Sławomir 
Kwaśniewski na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient,przedsiębiorca,konsument, który zamierza sprzedać Towar , dostarcza go do miejsca 
skupu mieszczącego się pod adresem: ul. Żelazków 134D, 62-817 Żelazków lub do 
wybranego oddziału F.H.U.  BMS Sławomir  Kwaśniewski.

2. Po dostarczeniu Towaru do F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski Towar jest weryfikowany 
przez pracowników pod względem jego typu, jakości, wagi oraz zgodności z opisem 
przedstawionym przez Klienta, Przedsiębiorcę lub Konsumenta.

3. Po sprawdzeniu parametrów Towaru przygotowana zostaje Wycena. F.H.U.  BMS Sławomir
Kwaśniewski zapłaci Klientowi, Przedsiębiorcy lub Konsumentowi cenę za Towar, ustaloną 
na podstawie Wyceny. Wartość towaru Klienta i Konsumenta ustala się na podstawie 
aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się przy głównym wejściu. Wartość towaru 
dla Przedsiębiorcy ustala się na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie 
internetowej www.bmsrecykling.pl.  Ze względu na częste zmiany cen złomu metali 

http://www.bmsrecykling.pl/


kolorowych na LME ceny mogą ulec zmianie. O cenie skupu złomu metali i surowców 
wtórnych decyduje data dostarczenia towaru.

4. F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski zastrzega sobie prawo do ustalania wartości Towaru 
Klienta, Konsumenta i Przedsiębiorcy według cen z cennika zamieszczonego przy głównym
wejściu lub znajdującego się na stronie internetowej www.bmsrecyklin.pl.

5.  W przypadku dostawy nieposortowanej na rodzaje według naszego cennika, skup ma prawo
przyjąć cenę najtańszego asortymentu.

6.  Odpady muszą być wolne od zanieczyszczeń niebezpiecznych, radioaktywnych itp.
7.  Nie skupujemy: gaśnic, zamkniętych pojemników, zbiorników, butli gazowych, dostępnych 

w obiegu monet, fragmentów torów i trakcji kolejowych, znaków drogowych, barierek, 
pokryw od studzienek kanalizacyjnych ani innych elementów infrastruktury, dokumentów, 
zużytego sprzętu gospodarstwa domowego. 

8. Ze złomu stalowego potrącane jest 5% z wagi na zanieczyszczenia, ze złomu puszki 
aluminiowej odejmowane jest 5% z wagi na zanieczyszczenia.

9. Klient, Konsument lub Przedsiębiorca pomagając pracownikom F.H.U. BMS Sławomir 
Kwaśniewski, przy rozładunku swojego towaru, robi to na własną odpowiedzialność. 

10. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie formularza przyjęcia odpadu metali 
poprzez wprowadzenie danych osobowych Klienta lub Konsumenta (tj. w szczególności: 
imię i nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, numer dowodu 
osobistego),krótkiego opisu Towaru oraz akceptacja Regulaminu poprzez podpisanie 
oświadczenia.

11.  Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Klienta lub Konsumenta stosownych 
dokumentów.

12. Dane potrzebne do wypełnienia formularza metali przyjęcia odpadu są minimalną ilością 
danych niezbędnych do zawarcia Umowy.

13. Podpisując formularz przyjęcia odpadów metali Klient lub Konsument oświadcza, że odpad 
stanowi jego własność, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie pochodzi z 
kradzieży.

14. Po przekroczeniu wartości towaru powyżej 1000 zł, potrącane jest 2% podatku od czynności
cywilno prawnych. Wówczas niezbędne jest zawarcie umowy kupna – sprzedaży między 
Klientem lub Konsumentem a F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski.

15. Po przekroczeniu wartości towaru powyżej 15 000 zł jednorazowo, płatność dokonywana 
jest przelewem bankowym.

16.  Do zawarcia umowy kupna – sprzedaży niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta 
lub Konsumenta (tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania lub 
zamieszkania, numer dowodu osobistego,numer konta bankowego),krótkiego opisu Towaru 
oraz akceptacja Regulaminu poprzez podpisanie oświadczenia.

17. Przedsiębiorca w chwili dostawy zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu WZ, na 
którym znajdować powinny się: kody odpadu, nazwa towaru oraz waga. Po przyjęciu 
towaru (patrz pkt 2, §2), F.H.U. „BMS” Sławomir Kwaśniewski zobowiązany jest do 
wystawienia dokumentu PZ, na którym powinny znajdować: kody odpadu, nazwa towaru, 
waga, cena za kg oraz dane Przedsiębiorcy.

18. Do zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą niezbędne jest wystawienie przez Przedsiębiorcę 
faktury „odwrotne obciążenie” zgodnie z przepisami prawa (art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 
122.). Dane towaru na fakturze powinny być zgodne z dokumentem PZ.

19. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Przedsiębiorcę stosownych dokumentów.
20. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do wystawienia Karty Przekazania Odpadu 

zgodnie z wzorem znajdującym się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (art. 68 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. )

21. Do wystawienia potrzebnych dokumentów związanych ze sprzedażą złomu metali i 
surowców wtórnych Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania danych osobowych



( tj. w szczególności: nazwa działalności gospodarczej, adres działalności gospodarczej, 
NIP, REGON, numer rejestrowy BDO, numer konta bankowego).

22. Osoba wkraczająca na teren obiektów F.H.U. BMS SŁAWOMIR KWAŚNIEWSKI wyraża 
zgodę na stosowanie wobec niej monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
oraz przechowywania zarejestrowanych danych przez okres 60 dni. Okres przechowywania 
może zostać przedłużony w przypadku, gdy osoby trzecie, policja lub sąd wniosą o 
zabezpieczenie i udostępnienie kopii nagrań. Kopie nagrań z monitoringu mogą być 
udostępnione wyłącznie organom ścigania i sadowi. W takich przypadkach czas ich 
przechowywania w odpowiedniej części wydłuża się do czasu zakończenia odpowiednich 
postępowań(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

§3 ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 r obowiązuje Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU)   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie 
RODO. W związku z ustawą,  F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski w niniejszym regulaminie 
przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski z 
siedzibą w 62-817 Żelazków 134D.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przez 
F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski prosimy o kontakt z naszym administratorem pod 
adresem email : skupmet@gazeta.pl

3.  W ramach współpracy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie: 
imienia,nazwiska,adresu,numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,numeru 
kontaktowego.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  sprzedaży towarów. 
5. Państwa nie będą udostępniane przez F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski publicznie ani 

osobom trzecim z tym zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia prawa przez Klienta lub 
gdy będą tego wymagały przepisy prawa, mogą one zostać udostępnione odpowiednim 
organom państwowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, tylko i 
wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w 
Polsce .

6. Państwa dane przetwarzane będą przez okresy określone przepisami prawa.
7. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,ich sprostowania
- żądanie usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wniesienia skargi do 
GIODO w razie uznania, że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy ich ochronie.

8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,ale niezbędne do realizacji celu,w którym są 
zbierane.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski w 

Żelazkowie.
2. F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze 

Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu

lub Umowy jest prawo polskie.
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4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy, których stronom nie uda się w
pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla miejsca prowadzenia działalności,a w odniesieniu do Konsumentów, sąd 
powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 
17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego 
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, 
pierwszeństwo mają te przepisy.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2017 r.poz.683).

7. Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2018 r.
8. F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
9. Umowy pomiędzy Klientem a F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski realizowane są na 

podstawie postanowień Regulaminu.


