UMOWA na świadczenie usług w zakresie przyjmowania
i oczyszczania ścieków nr……………………….
zawarta w dniu ………….. r. w Stargardzie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Adres: ul. Okrzei 6; 73-110 Stargard,
NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, KRS 0000033245, BDO 000002477
reprezentowanym przez:
1) ……………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ
a

…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………….
NIP ……………………………… REGON …………………………………….

zwanego w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz ZLECENIODAWCY
w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych zgodnie z posiadanymi przez
ZLECENIOBIORCĘ uprawnieniami i aktualnie prowadzoną działalnością oraz wykonanie laboratoryjnych
analiz kontrolnych.
§2
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:
a) uzgodnienia miejsca, czasu i sposobu dostarczania ścieków (np. cysterna, mauzery itp.) oraz
dostosowania wyposażenia cysterny np. w pompę tłoczącą, odpowiednie końcówki węży
rozładunkowych,
b) wprowadzania do stacji zlewnej wyłącznie nieczystości o parametrach określonych w § 3 ust. 1
Umowy,
c) usuwania na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie zlewania nieczystości
wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu asenizacyjnego,
d) utrzymywania w należytym stanie miejsca zrzutu oraz zaworu spustowego ścieków w celu
ograniczenia ich rozlewania podczas rozładunku,
e) umożliwienia pobrania próby na analizę kontrolną podczas rozładunku ścieków,
f) korzystania z usług ZLECENIOBIORCY od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 22.00,

g) dostarczenia po każdorazowym przekazaniu nieczystości wypełnionego potwierdzenia odbioru
nieczystości stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Wypełniony załącznik należy pozostawić
w miejscu wskazanym przez ZLECENIOBIORCE,
h) uzupełnienia w terminie 7 dni od powiadomienia załącznika nr 1, w przypadku jego braku, bądź
nieprawidłowego wypełnienia,
i) nie wymieniania lub nie przekazywania kart chipowych pomiędzy podmiotami świadczącymi
usługi dowozu nieczystości na stacje zlewną MPGK Sp. z o. o.
j) przestrzegania Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie
2. ZLECENIODAWCA ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej.
3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do:
a) kompleksowego przyjmowania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ich oczyszczonych
do odbiornika, spełniając wymagania zawarte w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym,
b) realizacji procesów pomocniczych związanych z oczyszczaniem ścieków,
c) informowania o przekroczeniu w próbie kontrolnej dopuszczalnych parametrów ilościowych
i jakościowych ścieku lub stwierdzenia niezgodności dostawy z ustaleniami określonymi w § 3
niniejszej umowy,
d) określenia ilości odbieranych ścieków na podstawie wydruków z rejestratora przepływu w stacji
zlewnej,
e) przedłożenia sprawozdania z wykonanych analiz kontrolnych.
§3
1. Ścieki dowożone, wprowadzane przez ZLECENIODAWCĘ do stacji zlewnej będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa, nie mogą przekraczać wartości stężeń zanieczyszczeń, a mianowicie:
- temperatura

35 oC

- pH

6,5-9,5

- ChZT

2 500 mgO2/l

- BZT5

1 500 mgO2/l

- zawiesiny

800 mg/l

- fosfor ogólny

20 mg P/l

- azot ogólny

200 mg N/l

- substancje ekstrahujące eterem naftowym

100 mg/l

- siarczany

500 mg/l

- chlorki

1 000 mg/l

2. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości mogące powodować zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji
budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także zagrożenia
dla prawidłowej realizacji przez MPGK Sp. z o. o. warunków pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie ścieków i stosowanie (wykorzystanie) osadów ściekowych.
3. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie
odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególności żwir, piasek, popiół, szkło, wytłoczyny, drożdże, ścinki skór, tekstylia, włókna,
nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
2) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy
bitumiczne, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe,
3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C,
a w szczególności benzyny, nafty, olej opałowy, karbit, trójnitrotoluen,
4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki,
cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki
z kiszonek,
6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na
choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów wymienionych w ust. 1 ZLECENIOBIORCA ma
prawo wstrzymać przyjęcie ścieków. Wstrzymanie dostaw ścieków odbywa się poprzez zgłoszenie
telefoniczne bądź mailowe o nieprawidłowych wynikach analiz.
5. Oprócz uprawnień, o których mowa w ust. 4 ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do obciążenia
ZLECENIODAWCY dodatkowymi opłatami zgodnie z poniższym wzorem:

Parametry

Jednostka
stężenia

Najwyższe
dopuszczalne
stężenie

Jednostka
miary

1

2

3

4

Temperatura

oC

35

zł/m3

Odczyn

pH

6,5-9,5

Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie
warunków wprowadzania
do kanalizacji ścieków dowożonych

5

6

0,66

Pt = (Tp - Tk) x W x St1

1,32

Pt = (Tp - Tk) x W x St2

1,32

PpH = W x S pH1

3,30

PpH = W x S pH2

6,58

PpH = W x S pH3

12,76

PpH = W x S pH4

…

Azot ogólny

200,00

26,31

Azot amonowy

200,00

26,31

Azot
azotynowy

10,00

26,31

Fosfor ogólny

20,00

26,31

BZT5

1 500,00

26,31

CHZT

2 500,00

15,81

Siarczany

500,00

4,87

Chlorki

1000,00

4,87

Zawiesina
ogólna

800,00

4,87

Fenole lotne
( indeks
fenolowy)

g/m3

15,00

zł/kg

460,65

Pw = W x Sj x

1 000

Substancje
ropopochodne

15,00

460,65

Substancje
ekstrahujące
się
eterem
naftowym

100,00

460,65

Cynk

5,00

691,02

Chrom ogólny

1,00

691,02

Miedź

1,00

863,43

Nikiel

1,00

863,43

Ołów

1,00

863,43

Rtęć
Kadm

(Np - Nk)

g/m3

0,1
0,40

zł/kg

1 151,66
1 151,66

Objaśnienia symboli:
Pt – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł),
(Tp – Tk) – ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
Tp – temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w 0C),
Tk – dopuszczalna temperatura ścieków (w 0C),
W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) niespełniających warunków,
St1 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury
o mniej niż 5 0C za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),
St2 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury
o 50C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),
PpH – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),
W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) niespełniających warunków,
SpH1

– jednostkowa stawka opłaty za

ścieki, których pH jest wyższe

od górnej

albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m3),
SpH2

– jednostkowa stawka opłaty za

ścieki, których pH jest wyższe

od górnej

albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m3),
SpH3

– jednostkowa stawka opłaty za

ścieki, których pH jest wyższe

od górnej

albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m 3),
SpH4

– jednostkowa stawka opłaty za

ścieki, których pH jest wyższe

od górnej

albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m3),
Pw –opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),
Np – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3),
Nk – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),
W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) niespełniających warunków,
Sj

– jednostkowa

stawka

opłaty

za 1 kg substancji,

w tym substancji wyrażonej

jako wskaźnik (w zł/kg) - zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi.
6. Miesięczna (miesiąc kalendarzowy) ilość (m3) ścieków:
- bytowych dostarczanych ZLECENIOBIORCY wynosi …….
- przemysłowych dostarczanych ZLECENIOBIORCY wynosi …….
7. ZLECENIOBIORCA przekazuje ZLECENIODAWCY na jego własny użytek kartę chipową do czytnika
ilości zlewanych nieczystości do stacji zlewnej na podstawie protokołu przekazania stanowiącego
załącznik nr 2 do Umowy.

8. W momencie rozwiązania umowy ZLECENIODAWCA zwróci ZLECENIOBIORCY kartę chipową
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
9. ZLECENIODAWCA zostanie przeszkolony nieodpłatnie przez pracownika MPGK Sp. z o. o.
w zakresie obsługi czytników automatycznych stacji zlewnych w terminie uzgodnionym przez strony.
10. Strony ustalają, że osobami do kontaktu będą:
- ze strony ZLECENIOBIORCY: ……………………….. tel. ………….., e-mail:……………………………
- ze strony ZLECENIODAWCY: ……………………….. tel. ……………… e-mail:……………………………
§4
1. Z tytułu świadczonej usługi oczyszczania ścieków ZLECENIODAWCA ponosi opłatę za 1m3 ścieku
przemnożoną przez ilość ścieków podaną w dokumentacji powiększoną o ewentualne opłaty
dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, którą stanowić będzie miesięczne
zestawienie ilości zrzuconych ścieków wygenerowane przez ZLECENIOBIORCĘ.
2. Cena netto za 1 m3 ścieku zrzuconego do stacji zlewnej na dzień podpisania umowy wynosi 6,70 zł.
3. Rozliczenie należności nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT
wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ wraz z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości zrzuconych
ścieków.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opłaty naliczonej za daną usługę dolicza się obowiązujący
podatek VAT.
5. Strony ustalają termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin spełnienia
świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego ZLECENIOBIORCY.
6. Należność wynikającą z faktury ZLECENIODAWCA wpłaci przelewem na konto ZLECENIOBIORCY
na numer konta podany na fakturze VAT.
7. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT.
8. Zmiana ceny za odbiór nieczystości nie wymaga zmiany umowy, a dla jej skuteczności wymagane jest
uprzednie poinformowanie ZLECENIODAWCY z wyprzedzeniem 14 dniowym.
9. W przypadku naruszenia przez ZLECENIODAWCĘ obowiązków określonych w § 2 ust. 1
ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do obciążenia ZLECENIODAWCY karą umowną z tego tytułu
w wysokości 100 zł netto za każdy przypadek naruszenia.
10. ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do dochodzenia rzeczywistej szkody przewyższającej wysokość
kar umownych.
§5
1. Umowa obowiązuje od …………… r. na okres 5 lat. Każda ze stron może umowę rozwiązać
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca
kalendarzowego.

2. ZLECENIOBIORCA ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w sytuacji, gdy stwierdzone
zostanie, poprzez badania kontrolne, negatywne oddziaływanie ścieków dowożonych na jakość
ścieków oczyszczonych i/lub osadów, bądź gdy ZLECENIODAWCA zalega z płatnością na rzecz
ZLECENIOBIORCY.
3. ZLECENIOBIORCA ma prawo do wstrzymania przyjmowania ścieków dostarczanych przez
ZLECENIODAWCE w sytuacji, gdy jest to uzasadnione technologicznymi procesami oczyszczalni
ścieków.
4. Wszelkie uzupełnienia i zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody w formie podpisanego
obustronnie aneksu, pod rygorem nieważności.
5. ZLECENIODAWCA oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych
do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy, będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego miejscowo i rzeczowo dla każdej ze Stron.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

