
 
 
 

 
Data ostatniego wydruku 2019-03-12  2/2 

DSS Recykling  S p .  z  o . o .  

Dąbrowa Górnicza, dnia 01 Luty 2019r. 

Ogólne warunki odbioru stłuczki szklanej  
przez DSS Recykling Sp. z o. o.  

 

1. DSS Recykling Sp. z o.o. użycza odpłatnie lub nieodpłatnie pojemnik Klientowi pod warunkiem 
przekazywania uzgodnionych ilości szkła w wyznaczonym okresie. Pojemnik jest własnością firmy DSS 
Recykling. Klient przez okres użyczenia pojemnika odpowiada za jego ewentualne uszkodzenia lub 
zaginięcie. Warunki odbioru ustalane są indywidualnie. 

2. Miejsce posadowienia pojemnika musi być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, mogących 
uszkodzić pojemnik lub zanieczyścić stłuczkę. Na terenie posesji należy zapewnić bezproblemowy dojazd do 
pojemnika w celu jego wymiany lub opróżnienia. 

3. Odbiór stłuczki odbywa się po przesłaniu wypełnionego zlecenia odbioru: pocztą elektroniczną, za pomocą 
formularza na stronie www lub telefonicznie tel.: (32) 260 89 79, w uzgodnionym obustronnie terminie.  

4. Wstępną weryfikację jakości odpadu przeprowadza kierowca firmy DSS Recykling, który jest upoważniony 
do odmowy odbioru szkła zanieczyszczonego. Zasadnicza kontrola odbywa się po dostarczeniu stłuczki do 
zakładu DSS Recykling Sp. z o. o. 

5. Klient potwierdza ilość przekazanych odpadów o określonym kodzie w dokumencie WZ/PZ po zważeniu 
stłuczki, a stosowana klasyfikacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym, opisem w zleceniu oraz 
aktualnymi przepisami. 

6. Sposób rozliczenia finansowego za odbiór stłuczki ustalany jest indywidualnie z dostawcą.  

7. W przypadku niezgodności odpadu ze specyfikacją jakościową (wg punktu 8) Klient zostanie 
poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o niezgodności i dalszym sposobie postępowania. DSS 
Recykling zastrzega sobie możliwość nałożenia w takim przypadku dodatkowych opłat za doczyszczenie lub 
unieszkodliwienie w wysokości: szyby samochodowe – 350 zł/t, szkło zbrojone – 450 zł/t, każde inne szkło 
niezgodnego ze specyfikacją p.– 380 zł/t (liczone jako całość zmieszanego materiału). Zanieczyszczenia z 
innych grup( także niebezpiecznych), obciążenie dostawcy kosztem utylizacji zgodnie z aktualnym 
cennikiem firmy uprawnionej do przyjęcia danego odpadu, wskazanej przez odbiorcę. 

8. Specyfikacja jakościowa odbioru szkła 
 
 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Maksymalna  

zawartość 

Szkło żaroodporne i żarotrwałe (tzw. vitroceramika),  

wysokotopliwe, typ szkłoceramika 
niedopuszczalne 

Szkło zbrojone i ołowiowe niedopuszczalne 

Zeszlif szklarski niedopuszczalne 

Zawartość stłuczki innego rodzaju  max 5 % 

Ceramika, kamienie, porcelana, beton  max 50 g/t 

Metale magnetyczne i niemagnetyczne max 100 g/t 

Tworzywa sztuczne, guma, masy uszczelniające, kit max 200 g/t 

Drewno, papier max 200 g/t 

Zanieczyszczenia organiczne max 500 g/t 


