
   

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ODBIORU I UTYLIZACJI ZUŻYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami s.k. w Kielcach 

Maya Victory Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Bogumiłowie 

 

Art.1 Postanowienia Ogólne 

§1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384  i następne 

ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.). 

 

§2. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.mbrecycling.pl, www.maya.com.pl i na 

życzenie Kontrahenta (Zleceniodawcy) mogą być przesłane na jego adres w formie 

elektronicznej lub papierowej. 

 

§3. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia odbioru 

odpadów oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń. 

 

§4. W przypadku, gdy Zleceniodawca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą MB 

Recycling (Zleceniobiorcą) i OWH zostały przyjęte przez Zleceniodawcę w trybie wskazanym 

w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w 

stałych stosunkach handlowych przez strony. 

 

§5. Słowniczek pojęć:  

ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

ZSEE niekompletny- sprzęt pozbawiony w zależności od rodzaju: 

agregatu/silnika/cewki/płyty głównej,  

Frakcje kosztowe- niekompletny ZSEE, lodówki amoniakalne, kineskopy, źródła 

światła, tonery, baterie litowe, inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, oprawy 

z tworzyw sztucznych; 

Frakcje balastowe- meble, makulatura, tworzywa sztuczne, filtry z klimatyzatorów, 

folia, guma, styropian, itp.; 

 

Art.2 Warunki odbioru 

§1. Warunki odbioru oraz transportu zużytego ZSEE uzależnione są od następujących 

czynników: 

 

A. Masa odbieranych odpadów. 

Minimum logistyczne dla odbiorów realizowanych transportem Zleceniobiorcy 

wynosi 200 kg( masa netto odpadu). Usługa transportowa wyceniana jest na 

podstawie przedziałów masowych przedstawionych w tabeli nr 1 załączonej do 

OWH.  

 

http://www.mbrecycling.pl/
http://www.maya.com.pl/


   

B. Miejsce odbioru odpadów. 

Zleceniobiorca realizuje odbiory z poniższych lokalizacji: 

Zakład przetwarzania nr 1 – Piekoszów 26-065, ul. Czarnowska 56 

Zakład przetwarzania nr 2 – Micigózd 26-065, ul. Wrzosowa 60 

Zakład przetwarzania nr 3 – Bogumiłów 97-410, ul. Nowa 2 

Oddział nr 1 – Toruń 87-100, ul. Polna 115 

Usługa transportowa wyceniana jest na podstawie odległości punktu odbioru od 

zakładu przetwarzania/oddziału i została przedstawiona w tabeli nr 1 załączonej do 

OWH. 

Odbiory z lokalizacji: Warszawa, Łódź, Częstochowa, Aglomeracja Śląska, 

Kraków, Wrocław, Radom realizowane są zgodnie ze stawkami z grupy 4. 

 

C. Rodzaj odbieranych odpadów. 

Zleceniodawca zapewnia obsługę w zakresie odbioru i utylizacji zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii, źródeł światła oraz tonerów. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom rynkowym świadczymy również kompleksowo usługę 

odbioru frakcji balastowych m.in. meble, makulatura, folia, tworzywo sztuczne. Na 

życzenie Kontrahenta przeprowadzamy odpłatnie usługę niszczenia nośników 

danych. 

ZSEE kompletny o masie poniżej 1 Mg odbierany jest bezpłatnie (o ile nie regulują 

tej kwestii indywidualne ustalenia potwierdzone pisemnie przez obie strony). 

ZSEE niekompletny, odpady kosztowe oraz balastowe wyceniane są każdorazowo 

na podstawie aktualnie obowiązującego cennika zagospodarowania odpadu, bez 

względu na przekazywaną masę. 

 

D. Sposób sortowania i pakowania odpadów. 

Ustawa o odpadach reguluje wymogi w zakresie pakowania i załadunku ZSEE na 

czas transportu w celu zabezpieczenia odpadu oraz niedopuszczenia do skażenia 

środowiska. W ślad za tym Zleceniodawca obowiązany jest przygotować się do 

odbioru zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

 

Sortowanie odpadu: 

➢ Sprzęt chłodniczy 

➢ Wielkogabarytowy sprzęt AGD 

➢ Małogabarytowy sprzęt AGD 

➢ Komputery, laptopy 

➢ Monitory, TV szklane (typ CRT) 

➢ Monitory, TV płaskie (typ LCD) 

➢ Monitory, TV płaskie (typ LED) 

➢ Sprzęt IT 

➢ Świetlówki (z podziałem na rodzaj) 

➢ Tonery 

➢ Telefony 

➢ Baterie (z podziałem na rodzaj) 

Sposób pakowania: 

➢ Luzem - każdy odpad w większych ilościach ( oprócz świetlówek, tonerów, 

baterii, telefonów) 



   

➢ Beczka z tworzywa sztucznego, skrzynio-paleta- baterie, żarówki, telefony 

➢ Tuby - świetlówki, żarówki 

➢ Palety - monitory, TV, komputery, sprzęt IT, wielko gabaryty, świetlówki 

liniowe 

➢ Worki big-bag, kartony big-box- tonery, mało gabaryty AGD, każdy inny odpad 

w większych ilościach ale w jednym asortymencie ( świetlówki tylko w 

kartonach big-box) 

➢ Kontenery metalowe, kosze stalowe- każdy odpad w większych ilościach ( 

oprócz świetlówek, telefonów) 

 

E. Załadunek  

W zależności od sposobu zapakowania odpadu jak i jego lokalizacji w punkcie 

odbioru, Zleceniodawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku.  

Zlecenia nietypowe, o utrudnionej dostępności odpadu bądź jego wielopunktowym 

rozlokowaniu będą podlegały indywidualnej weryfikacji i ewentualnej wycenie. 

 

 

Art. 3 Dane Osobowe 

 

§1. Administratorem Danych jest: 

MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami s.k. w Kielcach, NIP: 657-269-18-47, REGON: 260078130 

oraz  

Maya Victory Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Bogumiłowie, NIP: 769-19-

82-965, REGON: 592186026 

 

§2. Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie Zleceniobiorcy swoich danych 

osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami 

prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) 

 

§3. Zleceniodawca ma prawo do:  

➢ dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

➢ przenoszenia danych,  

➢ wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§4. Zleceniobiorca nie będzie przekazywać danych osobowych Zleceniodawcy innym 

podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom 

kontrolnym oraz wymiarowi sprawiedliwości. 

 

§5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 



   

Tabela nr 1 do Ogólnych Warunków Handlowych 

  

Wycena usługi transportowej w oparciu o warunki odbioru 

opisane w Art.2 OWH 

     

 
 

      Masa odbioru 

 

Odległość 

 

0,2 - 0,5 Mg 

 

0,5 - 1 Mg 

 

powyżej 1 Mg 

Gr1        do 50km 49 zł 0 zł wycena indywidualna  
 

Gr2     50-200 km 149 zł 99 zł wycena indywidualna  
 

Gr3  pow.200 km wycena indywidualna  
 

199 zł wycena indywidualna  
 

Gr4 *              99 zł 49 zł wycena indywidualna  
 

 

   

* Dotyczy odbiorów z poniższych lokalizacji: 

Warszawa, Łódź, Częstochowa, Aglomeracja Śląska, Kraków, Wrocław, Radom  

   
Opłata manipulacyjna wynikająca z braku spełnienia minimum logistycznego na podstawie 

której był wyceniany koszt transportu, wynosi dwukrotność stawki z tabeli nr 1 i nie może  

być niższa niż 99 zł netto. 

   

   

   

   

   
 


