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UMOWA NR ___________/___/2022 

0 wprowadzanie nieczystości ciekłych bytowych dowożonych do Oczyszczalni Ścieków 

w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 

w dniu ____________ w Kuźni Raciborskiej pomiędzy: 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, 47-

420 Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach pod numerem: KRS 0000157031 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, kapitał zakładowy 17 279 500,00 zł, NIP 639-00-15-023, REGON 272083038, które reprezentuje: 

_____________________________________________ 

zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą" 

a 

w przypadku, gdy kontrahent jest osobą fizyczną: 

Panem / Panią_________________________ zamieszkałym w miejscowości ______________ przy ul. 

__________________, _____________ z siedzibą jw. posiadającym numer PESEL: ______________ 

w przypadku, gdy kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: 

Panem / Panią_______________________ zamieszkałym w miejscowości ______________ przy ul. 

____________________, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki, pod nazwą: ___________ ___________________ z siedzibą jw. posiadającym numer 

NIP: _______________ oraz REGON: ______________ 

w przypadku, gdy kontrahent jest spółką prawa handlowego: 

_______________________________ Spółka _______ z siedzibą w ______________________, ul. 

______________, __-___ _________________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy _________________________ __ Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: KRS 

____________, kapitał zakładowy ______________ zł NIP _____________, REGON _____________, którą 

reprezentuje:  

______________________  Prezes Zarządu, Członek Zarządu / Prokurent (reprezentacja zgodnie z KRS) 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”,  

 zawarta została umowa o treści następującej 

§ 1. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą Umowę na odbiór nieczystości ciekłych o charakterze 

bytowym dowożonych do stacji zlewnej Odbiorcy zawierają na podstawie Regulaminu odbioru 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej 

(dalej Regulamin) w oparciu o Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych z dnia _______. 

(dalej Wniosek), które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Umowa określa warunki, na jakich Odbiorca zobowiązuje się przyjąć nieczystości ciekłe o chara-

kterze bytowym (zwane w dalszej części umowy „Ściekami") dowożone do Automatycznej Stacji 

Zlewnej Ścieków zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej, (zwanej w 

dalszej części umowy „Stacją Zlewną") przez Dostawcę w prognozowanej ilości: ________ 

m3/miesiąc oraz stanie i składzie zgodnym z Załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, jak również 

zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem. 

3. Dostawca oświadcza, iż posiada zezwolenie /zezwolenia wymagane ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
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Decyzja / Zezwolenie nr _______________ wydana przez _______________ 

Ważna do ______________ 

stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W szczególnych przypadkach (np. w razie awarii Stacji Zlewnej) zrzut ścieków następować będzie w mie-

jscu wskazanym przez Odbiorcę. 

5. Dostawca zobowiązuje się do spełniania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastru-

ktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 939), którymi dowożone będą nieczystości ciekłe bytowe przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy. 

6. Dostarczanie i zrzut Ścieków do Stacji Zlewnej odbywać się będzie na podstawie postanowień niniejszej 

umowy, Regulaminu oraz zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji Obsługi Stacji Zlewnej" (dalej 

Instrukcja), stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy. 

§ 2. 

1. Odbiorca zobowiązuje się przyjąć do Stacji Zlewnej oraz oczyścić Ścieki odpowiadające warunkom okre-

ślonym w niniejszej umowie i dokumentach z nią związanych, dostarczone przez Dostawcę pojazdami, 

o których mowa w Załączniku nr 4 do umowy. 

2. Odbiorca zapewni Dostawcy identyfikator umożliwiający zrzut Ścieków. W przypadku zniszczenia lub 

utraty identyfikatora, kolejny identyfikator będzie wydany za pełną odpłatnością na wniosek Dostawcy.  

W razie rozwiązania umowy Dostawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wydanych identyfikato-

rów w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania umowy. 

§ 3. 

1. Do obowiązków Dostawcy należy: 

1) wprowadzanie rzetelnej informacji do dokumentacji o przekazaniu Ścieków, tj. przed dokonaniem 

zrzutu Dostawca uzupełnia wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

informacje zgodnie z Załącznikiem nr 7 do umowy dotyczące w szczególności: 

a) numeru i daty zawarcia umowy na wprowadzanie Ścieków, 

b) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu Dostawcy, 

c) numeru i daty zawarcia umowy/umów na odbiór Ścieków z nieruchomości wyposażonej w zbio-

rnik bezodpływowy, 

d) adresów nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, z której dostarczane są Ścieki 

do Stacji Zlewnej, 

e) rodzaju nieczystości ciekłych, 

f) numeru pojazdu asenizacyjnego 

oraz zobowiązuje się do odbioru informacji potwierdzającej odbiór Ścieków (zawierającej datę, pie-

częć, podpis Odbiorcy lub osoby upoważnionej przez Odbiorcę), 

2) zrzut Ścieków o składzie nie przekraczającym dopuszczalnych wielkości określonych w Załączniku 

nr 5 do umowy, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń w stosunku do dopuszczalnego składu, 

zapłacenia opłat, o których mowa w § 8 ust. 7, 

3) przestrzegania czystości i porządku w rejonie Stacji Zlewnej podczas i w związku z wykonywaniem 

czynności związanych ze zrzutem Ścieków, 

4) stosowania się do Instrukcji, stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy, 

5) terminowego regulowania należności z tytułu odebrania i oczyszczenia Ścieków. 

2. Odbiorca potwierdzi Dostawcy odbiór Ścieków. 

§ 4. 

1. Stacja Zlewna czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00, a w so-

boty od 7.00 do 13.00 z wyjątkiem sytuacji wystąpienia awarii, bądź zaplanowanych prac remonto-

wych i konserwacyjnych urządzeń Stacji Zlewnej. 

2. Indywidualny Harmonogram przyjmowania ścieków od Dostawcy związany z dobowym limitem zrzutu 

ścieków dowożonych stanowi Załącznik nr 8 do umowy. 
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3. Odbiorca informuje, iż oczyszczalnia ścieków oraz rejon Stacji Zlewnej posiada monitoring wizyjny 

kamer przemysłowych. 

§ 5. 

1. Ilość przyjmowanych Ścieków do Stacji Zlewnej określona zostanie na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego przy każdym zrzucie Ścieków. 

2. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego ilość przyjmowanych ścieków będzie określona przez 

obsługę Stacji Zlewnej na podstawie nominalnej objętości pojazdu asenizacyjnego, bądź na podstawie 

informacji przekazanych przez Dostawcę oraz zweryfikowanych przez obsługę Stacji Zlewnej. 

§ 6. 

1. Odbiorca przyjmuje Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi, jeżeli zostanie udokumentowane przez 

Dostawcę źródło ich pochodzenia, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w § 3 ust. 1 pkt 1. 

2. Brak udokumentowania źródła pochodzenia Ścieków, o którym mowa w ust. 1 powyżej w zw. z § 3 ust. 

1 pkt 1, stanowić będzie podstawę do odmowy przez Odbiorcę przyjęcia Ścieków. 

§ 7. 

1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów obowiązujących na terenie 

oczyszczalni ścieków, jak również do stosowania się do poleceń wydawanych przez jej obsługę. 

2. Ścieki dowożone do Stacji Zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nie-

czystości ciekłych bytowych i innych. 

3. Zabrania się wprowadzania do Stacji Zlewnej ścieków i odpadów określonych w § 3 Regulaminu stano-

wiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Dopuszczalne wielkości ładunku zanieczyszczeń Ścieków wprowadzanych do Stacji Zlewnej oraz ich 

stanu określa Załącznik nr 5 do umowy. 

§ 8. 

1. Kontrola Ścieków wykonywana będzie na bieżąco poprzez aparaturę zamontowaną w automatycznej 

Stacji Zlewnej (dotyczy wskazań: odczynu, temperatury, przewodności), a kontrola w rozszerzonym 

zakresie podczas zrzutu Ścieków do Stacji Zlewnej, na zasadach określonych w ust. 3–5 poniżej. 

2. Stacja Zlewna posiada możliwość automatycznego zablokowania zrzutu Ścieków na skutek przekroczenia 

dopuszczalnych parametrów wynikających ze wskazań o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Odbiorca będzie prowadził, nie rzadziej niż dwa razy w roku, kontrole rozszerzone jakości Ścieków do-

wożonych przez Dostawcę do Stacji Zlewnej Ścieków. 

4. Pobór próbek Ścieków do analiz kontrolnych odbywać się będzie w trakcie zrzutu poprzez automaty-

czny pobierak prób zainstalowany w ciągu technologicznym Stacji Zlewnej lub ręcznie przez obsługę 

Stacji Zlewnej w obecności Dostawcy bądź osoby przez niego upoważnionej (np. kierowcy pojazdu 

asenizacyjnego). Ręczne pobieranie prób następować będzie na Stacji Zlewnej, bądź bezpośrednio z 

pojazdu asenizacyjnego. 

5. Wyniki analizy Laboratorium działającego na zlecenie Odbiorcy, będą podstawą do ustalenia fakty-

cznego stanu i składu Ścieków. 

6. O wynikach analiz kontrolnych Odbiorca zawiadomi Dostawcę w terminie do 30 dni od dnia pobrania 

próbek. 

7. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wielkości ładunku zanieczyszczeń Ścieków wprowadzanych 

do Stacji Zlewnej oraz ich stanu, określonych w Załączniku nr 5 do umowy, Dostawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy: 

a) opłaty za analizę kontrolną, której wysokość obliczona zostanie na podstawie faktury wystawionej 

przez Laboratorium działające na zlecenie Odbiorcy, 

b) zwiększonych opłat wyliczonych na podstawie Załącznika nr 6 do umowy. 

 Opłaty określone w Załączniku nr 6 do umowy mają charakter zmienny i są określane dla 

danego okresu czasu ich obowiązywania w formie obwieszczenia stosownego organu administra-

cji w sprawie wysokości stawek kar lub stawek opłat podwyższonych. Zmiana wysokości ww. 

opłat nie wymaga podpisywania aneksu do umowy oraz jest przedkładana do informacji Dosta-

wcy na miesiąc przed jej wprowadzeniem. 
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8. Przekroczenia stężeń wskaźników zanieczyszczeń, wskazanych w Załączniku nr 5 do umowy może spo-

wodować prowadzenie przez Odbiorcę stałej kontroli rozszerzonej (rekontroli) Ścieków dostarczanych 

przez Dostawcę aż do momentu ustalenia ustania przekroczeń. 

9. Opłaty, o których mowa w ust. 7 będą pobierane każdorazowo za zrzut Ścieków które w wyniku 

rekontroli wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, o których mowa w Załączni-

ku nr 5 do umowy. 

§ 9. 

1. Z tytułu wprowadzenia Ścieków do Stacji Zlewnej przez Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się zapłacić 

należności wynikające z wystawionych przez Odbiorcę faktur VAT. 

2. Strony ustalają termin zapłaty należności na 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Odbiorcę. 

3. Cena za zrzut 1 m3 Ścieków zgodnych z niniejszą umową do Stacji zlewnej na dzień podpisania umowy 

wynosi: 17,80 zł netto/m3 z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 8 ust. 7 umowy związanych z 

naliczaniem zwiększonych opłat z tytułu przekroczenia dopuszczalnych wielkości ładunku zanieczyszczeń 

Ścieków wprowadzanych do Stacji Zlewnej oraz ich stanu. 

4. Do określonej wartości netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ustalonej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Strony postanawiają, że każdorazowa zmiana ceny za 1 m3 Ścieków, nie będzie powodować zmiany ninie-

jszej umowy oraz nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. 

6. O zmianie ceny za 1 m3 Ścieków Dostawca zostanie powiadomiony w sposób zwyczajowy, tj. poprzez 

ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Odbiorcy oraz na stronie internetowej www.gpwik.pl. Nowe ceny obo-

wiązywać będą Strony od daty wskazanej w ogłoszeniu w przedmiocie nowych cen. 

7. Opóźnienie w regulowaniu należności wynikających z niniejszej umowy skutkować będzie naliczeniem i 

egzekwowaniem odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia.  

8. Opóźnienie w regulowaniu należności wynikających z niniejszej umowy powyżej 30 dni od daty wyma-

galności spowoduje wstrzymanie przez Odbiorcę odbioru Ścieków do momentu uregulowania przez Do-

stawcę wszystkich należności względem Odbiorcy. W szczególnych wypadkach Odbiorca może uza-

leżnić dalszy odbiór Ścieków od wpłacenia przez Dostawcę kaucji na poczet przyszłych należności 

Odbiorcy wynikających z niniejszej umowy. 

§ 10. 

1. Wystąpienie przerwy w odbiorze Ścieków może mieć miejsce w przypadku: 

a) konieczności wykonania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, 

b) konieczności usunięcia awarii, 

c) wystąpienia klęsk żywiołowych, 

d) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń Stacji Zlewnej, 

e) przeciążenia układu technologicznego oczyszczalni ścieków. 

2. W przypadku wystąpienia przyczyny określonych w ust. 1 pkt 1 Odbiorca zawiadomi o tym Dostawcę z 

7-dniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pomocą ogłoszeń na tablicach informa-

cyjnych Odbiorcy oraz na Stacji Zlewnej. 

3. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w odbiorze Ścieków spowodowane okolicznościami 

nie-zależnymi od Odbiorcy. 

§ 11. 

Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o planowanych zmianach warunków technicznych 

wprowadzania Ścieków. 

§ 12. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wprowadzenia ścieków o niewłaściwym 

składzie oraz pokrywa koszty usunięcia tych szkód. 

 

 

http://www.gpwik.pl/
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§ 13. 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero 

groszy) za każdy przypadek wprowadzenia Ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Odbiorcy w innym 

miejscu niż wskazane w § 1 ust. 1 i 2 umowy. 

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) 

za każdy przypadek zabronionego mycia pojazdu asenizacyjnego na terenie oczyszczalni ścieków oraz 

Stacji Zlewnej. 

3. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) za 

każdy przypadek naruszenia porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i Stacji Zlewnej. 

4. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero 

groszy) za każdy dzień opóźnienia w zwrocie identyfikatora o którym mowa w § 2 ust. 2, w razie 

rozwiązania umowy. 

5. Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 14. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas zgodny z zezwoleniem wydanym przez _________________, stano-

wiącym Załącznik nr 2 do umowy, tj. do dnia ______________________ oraz może zostać przedłużona 

aneksem w przypadku uzyskania przez Dostawcę następnego zezwolenia i przedłożenia go Odbiorcy. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczo-

nego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. 

4. Odbiorca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie przestrze-

gania przez Dostawcę warunków niniejszej umowy, Regulaminu oraz Instrukcji bądź w przypadku nie 

uregulowania należności za dostarczone Ścieki wynikające z co najmniej dwóch wystawionych przez 

Odbiorcę faktur VAT. 

5. W przypadku rozwiązania przez Odbiorcę umowy ze skutkiem natychmiastowym, Odbiorca uprawniony 

będzie do poinformowania _____________ o nieprawidłowościach w realizacji przez Dostawcę waru-

nków dotyczących wydanego zezwolenia, o którym mowa w Załączniku nr 2 do umowy. 

§ 15. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki; 

  Załącznik nr 1 — Regulamin odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni 

ścieków w Kuźni Raciborskiej oraz Wniosek z dnia __________ o przyjęcie dowożonych nieczystości 

ciekłych, 

  Załącznik nr 2 — Zezwolenie numer: ______________ z dnia _________wydane przez Burmistrza 

Gminy _________ na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie _____________, 

  Załącznik nr 3 — Instrukcja Obsługi Stacji Zlewnej, 

  Załącznik nr 4 — Wykaz pojazdów asenizacyjnych, 

  Załącznik nr 5 — Dopuszczalna wartości wskaźników zanieczyszczeń, 

  Załącznik nr 6 — Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wielkości ładunku zanieczyszczeń, 

  Załącznik nr 7 — Wzór Dokumentu przekazania – odbioru Ścieków, 

  Załącznik nr 8 — Harmonogram odbioru ścieków. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Wszelkie spory powstałe na tle realizacji 

niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

ODBIORCA      DOSTAWCA 


