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ZA£¥CZNIK NR 1 

DO UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ÚCIEKÓW 

 
POSTANOWIENIA  SZCZEGÓ£OWE 

 
O  ODPROWADZANIU  I  OCZYSZCZANIU  ÚCIEKÓW   ORAZ  KORZYSTANIU  Z   OBIEKTÓW  

I  URZ¥DZEÑ  KANALIZACYJNYCH,  ZWANE  DALEJ 
�POSTANOWIENIAMI� 

 
ROZDZIA£  I 

Postanowienia wstêpne 

§ 1 

1. Przez okre�lenie �Odbiorca� rozumie siê �przyjmuj¹cego i oczyszczaj¹cego �cieki�. 
2. Przez okre�lenie �Dostawca� rozumie siê �wytwarzaj¹cego i dostarczaj¹cego �cieki�. 
3. Za �cieki uwa¿a siê wszystkie wody zu¿yte doprowadzone do urz¹dzeñ kanalizacyjnych 

Odbiorcy. 
 

ROZDZIA£  II 

Obowi¹zki stron 

§ 2 

Odbiorca jest zobowi¹zany: 
1. Odbieraã, odprowadzaã i oczyszczaã �cieki bytowo-gospodarcze (socjalne) i �cieki przemysùowe 

(technologiczne) wskazane w decyzji administracyjnej Dostawcy (je�li dotyczy), w sposób ci¹gùy 

dostarczane przez Dostawcê i speùniaj¹ce warunki okre�lone w § 5. 
Dostawca jest zobowi¹zany: 
1. Odprowadzaã wùasnymi urz¹dzeniami kanalizacyjnymi �cieki odpowiadaj¹ce okre�lonym 

warunkom ze zlewni/nieruchomo�ci wskazanej w umowie z Odbiorc¹ i dostarczaã je do kanalizacji 

w miejscu okre�lonym przez Odbiorcê. 
2. Utrzymywaã w nale¿ytym stanie technicznym przyù¹cze(a) kanalizacyjne na swoim terenie 

doprowadzaj¹ce �cieki do kanalizacji Odbiorcy. 
§ 3 

1. Odbiorca mo¿e przyj¹ã mieszaninê �cieków bytowo-gospodarczych i przemysùowych 

(technologicznych) pod warunkiem, ¿e mieszanina ta bêdzie podatna na biologiczne procesy 

oczyszczania a powstaj¹ce osady �ciekowe nie bêd¹ stanowiùy zagro¿enia dla �rodowiska oraz 
bêd¹ nadawaã siê do gospodarczego wykorzystania. 

2. Na wprowadzenie innych �cieków ni¿ bytowo-gospodarcze i �cieki przemysùowe (technologiczne) 

wskazane w decyzji administracyjnej dostawcy (je�li dotyczy) Dostawca musi uzyskaã zgodê 

Odbiorcy. Zgoda taka mo¿e byã wydana po uprzednim przedstawieniu bilansu ilo�ciowego 

i jako�ciowego �cieków (badania chemiczne). Ewentualna konieczno�ã wykonania badañ 

technologicznych obci¹¿a Dostawcê. 
3. Mieszanina �cieków bytowo-gospodarczych i przemysùowych nie mo¿e stanowiã zagro¿enia dla: 

1) zdrowia osób obsùuguj¹cych kanalizacjê, 
2) konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych, 
3) jako�ci wód bêd¹cych odbiornikiem �cieków, 
4) prawidùowo�ci przebiegu procesu technologicznego oczyszczania �cieków. 

4. Dopuszczalne warto�ci wskaêników zanieczyszczeñ w �ciekach okre�la Rozporz¹dzenie Ministra 

Úrodowiska z dnia 27 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mog¹ byã 

odprowadzane w �ciekach przemysùowych (Dz. U. 2004.180.1867). 
5. Obowi¹zki dostawcy oraz warunki wprowadzania �cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych okre�la 

Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
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obowi¹zków dostawców �cieków przemysùowych oraz warunków wprowadzania �cieków do 
urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. 2006.136.964). 

§ 4 

1. Do kanalizacji zabrania siê wprowadzania: 
1) odpadów staùych, które mog¹ powodowaã zmniejszenie przepustowo�ci kanalizacji, 

a w szczególno�ci ¿wiru, piasku, popioùu, szkùa, wytùoczyn, dro¿d¿y, szczeciny, �cinków skór, 

tekstyliów, wùókien, nawet, je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym, 
2) odpadów pùynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹, a w szczególno�ci sztucznych ¿ywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smóù i emulsji, mieszanin cementowych, 
3) nawozów, �rodków ochrony ro�lin, itp., 
4) substancji palnych i wybuchowych, a w szczególno�ci benzyn, nafty, oleju opaùowego, 

karbidu, trójnitrotoluenu, 
5) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególno�ci mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 
6) odpadów i �cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególno�ci gnojówki, gnojowicy, obornika, 

�cieków z kiszonek, 
7) nie zdezynfekowanych �cieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakùadów weterynaryjnych, 
8) ciekùych odpadów promieniotwórczych. 

2. Zabrania siê wprowadzania do kanalizacji substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla 
�rodowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska 

(tekst jednolity Dz. U. 2013.1232 j.t.) oraz Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 09 grudnia 
2003 r. w sprawie substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla �rodowiska (Dz. U. 
2003.217.2141). 

3. Odbiorca mo¿e odmówiã przyjêcia do kanalizacji �cieków zawieraj¹cych inne ni¿ okre�lone w ust. 
1÷2 staùe lub pùynne odpady oraz substancje, je¿eli mog¹ one wywoùaã zagro¿enia, o których 

mowa w § 3 ust. 3. 
§ 5 

Ustala siê najwy¿sze dopuszczalne warto�ci wybranych wskaêników zanieczyszczeñ w �ciekach 

wprowadzanych do kanalizacji Odbiorcy: 

L.p. Nazwa wskaênika Jednostka 
Najwy¿sza 

dopuszczalna warto�ã 
1. Odczyn pH 6,59,5 
2. Temperatura oC 535 
3. ChZT mgO2/l 1000 
4. Zawiesina ogólna mg/l 500 
5. BZT5 mgO2/l 500 
6. Chlorki mg/l 1000 
7. Siarczany mg/l 500 
8. Azot amonowy mg/l 100 
9. Azot azotynowy mgN/l 10 

10. Fosfor ogólny mgP/l 10 
11. Wêglowodory ropopochodne mg/l 15 
12. Substancje ekstrahuj¹ce siê eterem naftowym mg/l 100 
13. Fenole lotne ml/l 15 
14. Oùów ml/l 1,0 
15. Cynk ml/l 5,0 
16. Chrom+6 ml/l 0,2 
17. Miedê ml/l 1,0 
18. Nikiel ml/l 1,0 
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§ 6 

1. Odbiorca mo¿e wstrzymaã odbiór �cieków z wa¿nych przyczyn, pod warunkiem powiadomienia 
Dostawcy o zaistniaùym fakcie. 

2. Wa¿n¹ przyczyn¹ uzasadniaj¹c¹ wstrzymanie odbioru �cieków jest wprowadzenie do kanalizacji 

Odbiorcy �cieków zawieraj¹cych zanieczyszczenia wyszczególnione w § 4 oraz �cieków, których 

stê¿enia zanieczyszczeñ przekraczaj¹ dopuszczalne warto�ci wyszczególnione w § 5. 
§ 7 

1. Odbiorca nie odpowiada za wstrzymanie przyjmowania �cieków spowodowane przyczynami, 
o których mowa w § 6, awari¹ sieci kanalizacyjnej, awaryjnymi przerwami w dostawach energii 
elektrycznej dla przepompowni lub dziaùaniem siùy wy¿szej i Dostawcy nie przysùuguje od Odbiorcy 
odszkodowanie za straty powstaùe z tego tytuùu. 

2. W przypadku wyst¹pienia awarii Odbiorca zabezpiecza awaryjny odbiór �cieków i obci¹¿a 

poniesionymi kosztami Dostawcê. 
§ 8 

1. Dostawca jest zobowi¹zany umo¿liwiã przeprowadzanie przez Odbiorcê kontroli jako�ci i ilo�ci 

odprowadzanych �cieków. 
2. Pobór prób musi odbywaã siê w obecno�ci przedstawiciela Dostawcy. 
3. Koszty oczyszczania �cieków o ùadunkach zanieczyszczeñ przekraczaj¹cych dopuszczalne 

wskaêniki okre�lone w § 5 niniejszego Zaù¹cznika bêdzie pokrywaù Dostawca. 
 

ROZDZIA£  III 

Opùaty i rozliczenia 

§ 9 

1. Ilo�ã doprowadzanych �cieków okre�la siê wg odczytów z urz¹dzeñ pomiarowych  
� w zale¿no�ci od uwarunkowañ technicznych: wodomierza lub przepùywomierza �cieków 

dostawcy b¹dê przepùywomierza �cieków odbiorcy albo licznika czasu pracy pompy przepompowni 

b¹dê w ostateczno�ci - wskaênikowo. 
§ 10 

1. Dostawca pokrywa koszt oczyszczenia �cieków. 
2. Dostawca pokrywa koszt ekspertyz, sprawdzania i naprawy urz¹dzenia kanalizacyjnego Odbiorcy 

lub zakupu nowego urz¹dzenia oraz udokumentowane koszty zwi¹zane, je�li zniszczenie lub 
uszkodzenie tego urz¹dzenia nast¹piùo z winy Dostawcy. 

3. Dostawca ponosi koszt regulacji wzglêdnie wstrzymania procesu oczyszczania �cieków na 
oczyszczalni, je¿eli uszkodzenie, zniszczenie lub nieprawidùowe dziaùanie procesu nast¹piùo z winy 
Dostawcy. 

  

ODBIORCA:  DOSTAWCA: 
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