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UMOWA NR ……. 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG  
ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEMYSŁOWYCH Z WOZÓW ASENIZACYJNYCH 
zawarta w dniu … …. …. r. we Wrocławiu 
STRONY UMOWY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391028, NIP 8960000256, REGON 930155369, kapitał zakładowy 480 338 100,00 zł (wpłacony w całości), 
zwanym w umowie MPWiK, reprezentowane przez: Pełnomocnika Zarządu - 

oraz  

Imię i Nazwisko  
/ Nazwa firmy  

Adres  

  

NIP  

PESEL/REGON  

Numer Klienta  

działającym pod nazwą: ……………………… z siedzibą………………………….. wpisu do CEiDG / Rejestru Przedsiębiorców oraz posiadający 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 
(Decyzja z dnia …….r. nr ………………..) oraz Gminy………………………..(Decyzja z dnia …….r. nr ………………..) 
zwanym w umowie Klientem, reprezentowanym przez:………………………………………………….. 

w imieniu którego działa Pełnomocnik                                                                                                                            [   ] NIE DOTYCZY   [   ] DOTYCZY 
Imię i Nazwisko  
/ Nazwa firmy  

Adres  

  

NIP  

PESEL/REGON  

działający w imieniu Odbiorcy Usług, na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………..   będącego Załącznikiem nr 10 do Umowy. 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I INTERPRETACJA TERMINÓW 

Użyte w Umowie terminy oznaczają: 
1. Nieczystości – nieczystości ciekłe przemysłowe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, pochodzące z prowadzonej przez zakład 

działalności handlowej, przemysłowej, składowej, transportowej lub usługowej, dowożone jednym pojazdem asenizacyjnym niebędące mieszaniną 
ścieków bytowych i przemysłowych.  

2. Stacje zlewne – instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej, przy oczyszczalniach ścieków, lub przy pompowniach 
ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych przemysłowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich powstawania  
i gromadzenia. 

3. Stacja zlewna zautomatyzowana – stacja zlewna bez stałej obsługi osobowej na obiekcie. 
4. Kiosk - urządzenie komputerowe na stacji zlewnej zautomatyzowanej, które umożliwia wprowadzenie przez Klienta niezbędnych danych  

do systemu informatycznego stacji zlewnej zautomatyzowanej, generujące wydruki potwierdzające zrzut nieczystości. 
5. Zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych przemysłowych w miejscu ich powstawania. 
6. Klient – Dostawca nieczystości ciekłych przemysłowych - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości działający na podstawie aktualnego zezwolenia udzielonego w trybie przepisów Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach przez właściwy Organ (w szczególności Prezydenta Wrocławia). 

7. Organ – organ wykonawczy gminy (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta), właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, uprawniony  
do wydania zezwolenia Przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

8. MPWiK – przedsiębiorstwo działające na podstawie Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wrocław (Decyzja nr 7/02 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 22.10.2002 r.) odbierające nieczystości ciekłe przemysłowe 
w stacjach zlewnych. 

9. Pojazdy asenizacyjne – pojazdy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 Nr 193 poz. 1617). 

10. Chip – Karta chipowa danego pojazdu asenizacyjnego, która jest przekazywana Klientowi przez MPWiK z chwilą zawarcia umowy podlegająca 
zwrotowi po jej zakończeniu, służąca do identyfikacji przez urządzenie pomiarowe zlewni danego pojazdu asenizacyjnego i inicjowania zrzutu 
ścieków oraz rejestrowania dostaw nieczystości przez Klienta. W przypadku stacji zlewnej zautomatyzowanej karta chipowa umożliwia także 
otwarcie bramy wjazdowej na zlewnię i wjazd pojazdu asenizacyjnego na teren zlewni. 

11. Okres Rozliczeniowy – okres 1 miesiąca, za który MPWiK wystawia Faktury. 
12. Opłata – należności MPWiK z tytułu świadczonych usług dodatkowych, uregulowane w Cenniku.  
13. Cennik – „Cennik usług MPWiK” dostępny na stornie internetowej MPWiK - www.mpwik.wroc.pl 
14. Faktury – dokumenty finansowe określające wysokość Opłat wynikających z realizacji Umowy.  
15. Umowa – Umowa na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych z wozów asenizacyjnych. 
16. Ustawa - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) wraz z aktami 

wykonawczymi. 
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§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. MPWiK oświadcza, że jest właścicielem następujących stacji zlewnych posadowionych na terenie Wrocławia: stacja „Pracze Odrzańskie” przy  
ul. Janowskiej 19, stacja „Ciążyn” przy ul. Krakowskiej 148, Stacja „Dobra” dz. nr 11/1 AM 16 Obręb Zakrzów (wjazd w ul. Przedwiośnie) oraz stacji 
zlewnej na terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Janowskiej 47. 

2. Klient oświadcza, że będzie dostarczał nieczystości następującymi pojazdami asenizacyjnymi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… -  poj. beczki …m3 
(marka pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność) 

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY 

Umowa określa warunki, na jakich MPWiK przyjmuje i oczyszcza nieczystości wprowadzone przez Klienta do stacji zlewnych oraz reguluje zasady 
rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem. 

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Klient może wprowadzić nieczystości przemysłowe z Gminy………………. wyłącznie do wyznaczonej przez MPWiK 
stacji zlewnej: 
1) Stacja zlewna przy ul. Krakowskiej 148 w ilości …..m3 miesięcznie, 
2) Stacja zlewna przy ul. Janowskiej 19 w ilości …..m3 miesięcznie, 
3) Stacja zlewna na dz. nr 11/1 AM 16 Obręb Zakrzów (wjazd w ul. Przedwiośnie) w ilości …..m3 miesięcznie, 
4) Stacja zlewna na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Janowskiej 47 w ilości ………..m3 miesięcznie. 

2. Do stacji zlewnych nie mogą być wprowadzane nieczystości mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących 
urządzenia kanalizacyjne, w tym także urządzeń zabudowanych na stacji zlewnej, mogące powodować pogorszenie stanu konstrukcji budowlanych 
i prawidłowego działania tych urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, a także stanowiące zagrożenie dla prawidłowej realizacji przez 
MPWiK warunków wydanego MPWiK pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych i stosowanie (wykorzystanie) osadów 
ściekowych. 

3. Do stacji zlewnych nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 
1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwir, piasek, popiół, szkło, 

wytłoczyny, drożdże, szczeciny, ścinki skór, tekstylia, włókna, nawet jeżeli 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, zużyte oleje silnikowe i hydrauliczne, 
3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyny, nafty, olej 

opałowy, karbid, 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. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnych określa załącznik nr 1 do Umowy. 
5. MPWiK może pobrać próbkę kontrolną nieczystości z każdej dostawy, celem zbadania wartości wskaźników zanieczyszczeń w zlewanych 

nieczystościach, na zasadach opisanych poniżej.  
6. Za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej naliczana będzie 

Klientowi opłata obliczona wg zasad określonych w załączniku nr 6 stanowiąca równowartość dodatkowych kosztów ich oczyszczania. W przypadku 
naliczenia opłaty Klient obciążany jest dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości, w których stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z Cennikiem. 

7. Nieczystości mogą być zlewane do stacji zlewnej wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi określonymi w § 2 ust. 2 spełniającymi kryteria wskazane  
w § 1 ust. 9. 

8. Na stajach zlewnych niezautomatyzowanych, próbki kontrolne dostarczanych nieczystości pobierane są przez upoważnionego pracownika MPWiK  
w obecności Klienta na stacji zlewnej z wozu asenizacyjnego. Wzór protokołu poboru próby kontrolnej stanowi załącznik nr 5 do umowy. Wyniki 
badania fizyko-chemicznego próbki kontrolnej pobranej przez pracownika MPWiK, które wykażą przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników 
zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do umowy, stanowić będą podstawę do naliczenia przez MPWiK dodatkowej opłaty zgodnie z § 4 
ust. 6, co Klient akceptuje. 

9. Na stajach zlewnych zautomatyzowanych przy każdorazowym zrzucie nieczystości bytowych mierzony jest poziom pH nieczystości. Dodatkowo w 
przypadku niektórych stacji zlewnych MPWiK dokonuje także analizy poziomu ChZT. W przypadku wykrycia przez urządzenie pomiarowe 
przekroczeń dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń, zrzut zostanie zatrzymywany i nastąpi automatyczny pobór próbki nieczystości 
(próbkopobierak) Pobór próbek następuje także dla losowo wybranych zrzutów. Pobrane próbki przekazywane są analizy laboratoryjnej. Klient 
otrzyma informację  
o pobraniu próbki kontrolnej na wydruku z Kiosku stacji zlewnej zautomatyzowanej, który potwierdza zrzut nieczystości. Wyniki badania fizyko-
chemicznego próbki kontrolnej pobranej przez próbkopobierak, które wykażą przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, stanowić będą podstawę do naliczenia przez MPWiK dodatkowej opłaty zgodnie z § 4 ust. 6, co Klient 
akceptuje. 

10. Po zawarciu umowy MPWiK przekaże Klientowi, na jego własny użytek, Chip do czytnika ilości zlewanych nieczystości do automatycznej zlewni 
określonej w § 4 ust. 1. Przekazanie Chipa potwierdzone zostanie protokołem przekazania – przyjęcie Chipa na zlewnię stanowiącym załącznik 
 nr 4 do Umowy. Aktywacja Chipa a co za tym i usług objętych umową nastąpi z początkiem nowego miesiąca następującego po dacie zawarcia 
niniejszej Umowy. 

11. Wymiana lub przekazywanie Chipa pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi dowozu nieczystości na stacje zlewne MPWiK jest zabronione. 
W przypadku pierwszego wykrycia takiego przypadku MPWiK wystosuje pismo informujące o wystąpieniu nieprawidłowości. Stwierdzenie kolejnego 
przypadku udostępnienia Chipa innemu podmiotowi będzie podstawą do rozwiązania umowy o świadczenie usługi odbioru nieczystości ciekłych z 
1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

12. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, w terminie do 7 dni od daty utraty mocy prawnej Umowy Klient dokona zwrotu Chipa do MPWiK. 
Zwrot Chipa powinien zostać dokonany przez Klienta listem polecony na adres Biura Obsługi Klienta. 
Centrum Obsługi Klienta MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław 
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MPWiK listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail dokona potwierdzenia odbioru Chipa. W przypadku braku zwrotu Chipa w wyznaczonym 
terminie zostanie naliczona opłata wg zasad określonych w § 8 ust. 3 umowy. 

13. Klient zostanie przeszkolony nieodpłatnie przez pracownika MPWiK w zakresie obsługi czytników stacji zlewnych zautomatyzowanych określonej  
w § 4 ust. 1. w terminie uzgodnionym przez Strony umowy. 

14. MPWiK zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia nieczystości na stacje zlewne: 
1) w przypadku konieczności wykonania planowanych prac związanych z eksploatacją urządzeń stacji zlewnej lub pompowni obsługującej stację 

zlewną. O takiej możliwości i przewidywanym czasie wyłączenia Klient zostanie poinformowany za pomocą usługi SMS-komunikaty na 
wskazane numery telefonów z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, 

2) w przypadku nieprzewidzianych awarii pompy lub pomp w pompowni obsługującej stację zlewną. O zaistniałej sytuacji i przewidywanym czasie 
wyłączenia Klient zostanie poinformowany za pomocą usługi SMS-komunikaty na wskazane numery telefonów 

15. MPWiK zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia nieczystości w przypadku problemów z utrzymaniem wymaganych parametrów jakościowych 
oczyszczalni ścieków. Wówczas z 24-godzinnym wyprzedzeniem o takiej możliwości Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres 
wskazany w umowie. 

16. W przypadku, gdy wprowadzane nieczystości zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wykaz znajduje się  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 28.06.2019 (poz. 1220), wprowadzanie ich do stacji zlewnych możliwe będzie  
po przedstawieniu przez Klienta pozwolenia wodnoprawnego, które będzie stanowić Załącznik nr 9 do Umowy.  

§ 5 WARUNKI HANDLOWE ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Strony ustalają, że opłata za odbiór i oczyszczanie 1 m3 nieczystości zgodna jest z obowiązującym Cennikiem. Opłata ta na dzień podpisania 
niniejszej umowy wynosi …..zł brutto. 

2. W przypadku dostaw nieczystości ciekłych przemysłowych o składzie odbiegającym od składu określonego w Cenniku, opłata za odbiór  
i oczyszczanie 1 m3 nieczystości będzie naliczona w oparciu o kalkulację indywidualną przedstawioną Klientowi do akceptacji przed podpisaniem 
umowy. 

3. Zmiana opłaty za odbiór nieczystości dokonywana będzie przez MPWiK poprzez zmianę Cennika. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany umowy; 
stosuje się w tym przypadku § 11 ust.3 umowy. 

4. Zmiana opłaty za odbiór nieczystości, w przypadku gdy opłata była naliczona w oparciu o kalkulację indywidualną, którą Klient zaakceptował przed 
podpisaniem umowy, dokonywana będzie po uprzednim przedstawieniu Klientowi nowej kalkulacji indywidulanej. Zmiana opłaty z tytułu nowej 
kalkulacji indywidulanej stanowi zmianę umowy określoną w przypadku § 11 ust. 3 umowy. W przypadku braku akceptacji przedstawionej kalkulacji 
w terminie wskazanym przez MPWiK umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

5. Rozliczenie należności i wystawianie faktur odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Podstawą określenia miesięcznej należności jest 
zarejestrowana w stacji zlewnej ilość metrów sześciennych nieczystości zrzuconych w danym miesiącu rozliczeniowym. Określenie ilości m3 
nieczystości odbywać się będzie w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych zainstalowanych w stacjach zlewnych bądź w przypadku ich braku 
lub awarii na podstawie iloczynu pojemności wozu asenizacyjnego w m3 i ilości kursów wozu asenizacyjnego.   

6. W przypadku stacji zlewnych niezautomatyzowanych, potwierdzenie przyjęcia nieczystości dokonywane jest na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. Dla stacji zlewnych zautomatyzowanych jest to wydruk z Kiosku. 

7. Klient dokonuje dodatkowo samodzielnej ewidencji dokonywanych zrzutów na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. 
8. Złożenie przez Klienta reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności, których dotyczy reklamacja. 
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi.  

§ 6 PRAWA STRON 

1. Do praw Klienta należy w szczególności: 
1) Prawo do złożenie reklamacji, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy bok@mpwik.wroc.pl. i żądania jej rozpatrzenia w terminie 

do 30 dni kalendarzowych. Do reklamacji Klient zobowiązany jest przedstawić (załączyć) zestawienie danych dla okresu, którego dotyczy 
reklamacja – załącznik nr 3. Brak złożenia załącznika nr 3 wstrzymuje bieg rozpatrzenia reklamacji. 

2) Prawo do uzyskania informacji o wynikach analizy laboratoryjnej próbki, o której mowa w § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od daty przeprowadzonej 
kontroli. Powyższe informacje przesłane zostaną do Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta wskazany  
w umowie. W przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń zrzuconych nieczystości do 
wyników kontroli dołączone zostaną: 
− faktura wraz z naliczeniem opłat za przekroczenie Dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnych 

określonych w załączniku nr 1 do Umowy, wyliczona wg zasad określonych w § 8 ust 1,2. 
− faktura wystawiona z tytułu kosztów pobrania próbki i wykonania analizy zgodnie z Cennikiem. 

2. Do praw MPWiK należy w szczególności: 
1) Prawo kontroli zlewanych nieczystości w celu określenia ich stanu i składu. 
2) Prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z zapisami § 9. 
3) Prawo nieprzyjęcia nieczystości od Klienta zgodnie z zapisami § 4 ust. 14 i 15 umowy. 
4) W przypadku braku terminowego uregulowania należności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z § 7 ust 7, MPWiK ma prawo, po 

upłynięciu terminu zapłaty wskazanego na wystawionej fakturze, do wstrzymania się z wykonywaniem Umowy do czasu uregulowania przez 
Klienta wszystkich wymagalnych należności wynikających z niniejszej Umowy, 

§ 7 OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków MPWiK należy w szczególności: 
1) Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnych oraz ich eksploatację zgodną z obowiązującymi przepisami. 
2) Przyjmowanie nieczystości na warunkach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Klienta należy w szczególności: 
1) Wprowadzanie do stacji zlewnych wyłącznie nieczystości o parametrach określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 
2) Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód, powstałych w trakcie zlewania nieczystości, wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu 

asenizacyjnego Klienta. 
3) Prowadzenie miesięcznej ewidencji ilości nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnych wyszczególnionych w § 4 ust.1 zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 
4) Na stacjach zlewnych niezautomatyzowanych, każdorazowe (przy każdym zrzucie) dostarczanie do pracownika obsługi stacji, prawidłowo 

wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

mailto:bok@mpwik.wroc.pl
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5) Na stacjach zlewnych zautomatyzowanych, każdorazowe (przy każdym zrzucie) prawidłowe uzupełnienie za pośrednictwem systemu 
informatycznego (Kiosk) danych zrzucanych nieczystości. Odbiór nieczystości potwierdzany zostanie wydrukiem z Kiosku znajdującego się na 
terenie stacji zlewnej zautomatyzowanej.  

6) W przypadku nierzetelnego wypełniania potwierdzenia odbioru nieczystości stanowiącego załącznik nr 2 do umowy  
lub w przypadku nierzetelnego wprowadzania poprzez Kiosk niezbędnych danych do systemu informatycznego stacji zlewnej 
zautomatyzowanej, MPWiK ma prawo wystosować pisemne wezwanie do poprawy w zakresie rzetelności wypełniania i przekazywania 
niezbędnych danych. Jako nierzetelne wypełnianie danych rozumie się ich brak lub stwierdzone w nich błędy formalne lub merytoryczne.  

7) Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania należności wynikających z niniejszej Umowy przelewem, w terminie i na rachunek 
bankowy MPWiK wskazane na fakturze.  

§ 8 OPŁATA DODATKOWA (INNA) 

1. Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w dostarczanych nieczystościach stwierdza się na podstawie analizy laboratoryjnej 
próbki pobranej zgodnie z § 4 ust 8 i 9 

2. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń będzie ustalana wg metodyki określonej w załączniku nr 6. 
3. Opłata za niezwrócenie w terminie Chipa wynosi 500 zł brutto. 

§ 9 CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……….r. do dnia ……….r.  
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.  
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
4. W przypadku stwierdzenia przez MPWiK czterokrotnego naruszenia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lub 5, MPWiK 

uprawniona będzie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta 
5. MPWiK rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz poinformuje Organ o nieprzestrzeganiu przez Klienta warunków wskazanych  

w wydanym Klientowi zezwoleniu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 
1) w przypadku wprowadzania nieczystości, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 Umowy, 
2) w przypadku wprowadzania nieczystości, w których po pobraniu próbki i przeprowadzeniu analizy fizyko-chemicznej, wartości zanieczyszczeń 

będą rażąco odbiegały od składu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy. 
3) w przypadku wprowadzania do stacji zlewnych bez stosownego pozwolenia wodnoprawnego nieczystości zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 
28.06.2019 (poz. 1220). 

6. W przypadku nieuregulowania przez Klienta należności za dwa okresy rozliczeniowe MPWiK może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

7. MPWiK zastrzega sobie prawo do zmiany stawek jednostkowych opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2, odpowiednio do zmieniających się kosztów 
oczyszczania nieczystości, co nie będzie stanowiło zmiany umowy; stosuje się w tym wypadku § 11 ust. 3 umowy.  

8. MPWiK zastrzega sobie prawo do zmiany stawek jednostkowych opłaty w oparciu o nową kalkulację jednostkową. Zmiana opłaty z tytułu nowej 
kalkulacji indywidulanej stanowi zmianę umowy określoną w przypadku § 11 ust. 3 umowy. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej 
kalkulacji indywidualnej Umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 10 KARY UMOWNE 

1. W przypadku kolejnego naruszenia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lub 5, pomimo pisemnego wezwania do poprawy 
rzetelności w tym zakresie, Klient zapłaci MPWiK karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

2. MPWiK może dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 
korzyści. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Klienta w terminie do 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez MPWiK z żądaniem zapłaty.  
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska i Ustawy. 
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1. - Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnych. 
Załącznik nr 2. - Wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych na stacji zlewnej. 
Załącznik nr 3. - Miesięczny wykaz nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej. 
Załącznik nr 4. - Protokół przekazania karty chipowej do zlewni. 
Załącznik nr 5. - Protokół poboru próbki kontrolnej nieczystości ciekłych przemysłowych. 
Załącznik nr 6. - Metodyka naliczania opłat za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w nieczystościach.  
Załącznik nr 7. - Zezwolenie Organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta        

    Wrocławia. 
Załącznik nr 8. - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu. 
Załącznik nr 9. - Pozwolenie wodnoprawne nr …. z dnia …. na wprowadzanie nieczystości do urządzeń kanalizacyjnych. 
[  ]  Załącznik nr . 10. Pełnomocnictwo* 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 5 ust. 3 umowy oraz § 9 ust. 7 umowy. 
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę MPWiK. 
5. Klient wskazuje następujące dane do kontaktu: 

− Telefon - …… 
− Adres e-mail …………. 
Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych kontaktowych w przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie wymaga aneksowania umowy nie mniej 
na kliencie spoczywa odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.  

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
7. Zgodnie z wolą Stron niniejsza Umowa zostaje zawarta w trybie przewidzianym w art. 60, 77, 78 Kodeksu Cywilnego, tj. poprzez zgodne 

oświadczenie woli Stron Umowy złożone w formie elektronicznej lub dokumentowej. Wniosek o zawarcie umowy, niniejsza Umowa  
oraz Oświadczenie Odbiorcy usług o akceptacji warunków Umowy, przekazane MPWiK S.A. zostaną utrwalone i przechowywane przez MPWiK 
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S.A. w formie dokumentu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w systemie teleinformatycznym MPWiK S.A. Wniosek o zawarcie umowy, 
Umowa oraz Oświadczenie Odbiorcy o akceptacji warunków umowy podlegać będzie ochronie zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. 

8. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zaakceptowania przez ostatnią ze Stron. 

§ 12 KLAUZULA INFORMACYJNA  

MPWiK S.A. informuje, że: 
Administratorem Pani / Pana danych osobowych udostępnionych w celu realizacji przedmiotu umowy, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, KRS 0000391028, zwane dalej MPWiK S.A. 
W godzinach 8:00 – 15:00 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku informacji na temat zasad ochrony Pani/Pana danych osobowych, udziela 
MPWiK S.A. - bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu email: 
mpwik@mpwik.wroc.pl lub abi@mpwik.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 71 34 09 928. 
1. Pana / Pani dane osobowe, w postaci objętej umową będą przetwarzane w celu: 
1) zawarcia i wykonania przedmiotu umowy, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o. 
2) dokonania wszelkich niezbędnych rozliczeń związanych z realizacją umowy w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 ze zm.), a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o., 
3) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553 ze zm.), 

dokumentacji wytworzonej w MPWiK S.A., a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.,  
4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. w postaci: 

a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych nas dotyczących, 
c) badania satysfakcji klienta dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych 

usług, 
d) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania 

wymiaru sprawiedliwości przez sądy.  
e) prowadzenia marketingu naszych produktów i usług, przy czym, aby informacje o charakterze marketingowym mogły być przesyłane  

w formie elektronicznej lub za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych potrzebujemy Państwa zgody. Jeżeli wyrazili Państwo 
zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email i / lub numeru telefonu na potrzeby: 

• przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  

• prowadzenia komunikacji handlowo - marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w oparciu  
o przepisy z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane, z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego, w jednym lub kilku poniższych celach: 
1) w celu realizacji ciążącego na MPWiK S.A. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o. tj. zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

tj. bezpieczeństwa obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. tj. 

a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zwiedzających oraz osób przebywających na terenie Spółki,  
b) ochrony mienia Spółki, w tym w szczególności: 

• ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
• zapobiegania aktom agresji, wandalizmu mienia albo kradzieży, 

c) rejestracji zdarzeń sprzyjających ustalaniu sprawcy szkody lub kradzieży i utraconego mienia, 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych MPWiK S.A. oraz otrzymania kopii tych danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) 

oraz uzupełnienia, 
2) żądania usunięcia danych,  
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych MPWiK S.A m.in., gdy:  
4) żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora; 
5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:  

a) wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu, MPWiK 
S.A. zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, 

b) w innych przypadkach, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MPWiK S.A. 
Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa MPWiK S.A. zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, chyba że będzie  
w stanie wykazać, że w stosunku do Pani / Pana danych istnieją dla MPWiK S.A. ważne prawnie uzasadnione podstawy,  
które są nadrzędne wobec tego żądania, Pana / Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne dla ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń MPWiK S.A. 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób przetwarzania przez MPWiK Pana / Pani danych osobowych; 
7) wycofania w każdym momencie zgody na otrzymywanie przez Państwa od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych 

środków komunikacji oraz zgody na kontakt przez MPWiK S.A. w celu przekazania informacji o charakterze marketingowo- handlowym za 
pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań,  
które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie i przetwarzanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i / lub adresu do 
korespondencji, nr PESEL, adresu nieruchomości (lokalu) objętej umową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany przepisami prawa  
oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz upływu obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,  
przy czym okresy te – w zależności od obowiązujących przepisów – mogą się sumować - lub do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na 
przetwarzanie w zakresie tam określonym. 
Pana/Pani dane osobowe, utrwalone w za pomocą monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w „pętli” czasowej obejmującej okres od 0 do 90 dni  
w zależności od uwarunkowań technicznych, a po upływie okresu „pętli” czasowej dane będą bezpowrotnie kasowane, chyba, że Administrator został 
poinformowany, że mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, wówczas zabezpieczone dane będą 
przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, 
w szczególności: 

a) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów, 
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b) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych. 
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom 
rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także jednostkom samorządu 
terytorialnego, podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 
Informujemy, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do firmy IFS Sri Lanka Ltd (pracujemy 
na systemie informatycznym IFS do obsługi procesów księgowych). W związku z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, MPWIK S.A. zawarł  
z IFS umowę powierzenia w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską (decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. 
nr 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących 
przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady), na mocy, której IFS gwarantuje wysokie gwarancje ochrony danych osobowych oraz odpowiednie 
zabezpieczenia.  
Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania informacji w przedmiocie odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku  
z przekazywaniem danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na adres mailowy abi@mpwik.wroc.pl 
Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https 

 
        ..................................                                                                                             ...................................... 

                                  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPWiK S.A. Odbiorca usług 
oświadcza, iż: 
Niniejsza Umowa, zgodnie z wolą Stron Umowy, została 
zawarta w trybie oświadczenia woli przewidzianego  
w art. 60, 77, 78 Kodeksu Cywilnego, tj. poprzez 
oświadczenie woli Stron Umowy w formie elektronicznej 
/ dokumentowej.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnych 
 

 

Lp. wskaźnik wartość dopuszczalna 

1. temperatura 35 °C i poniżej 

2. Odczyn pH 6,5 do 9,5 

3. ChZT ……..mgO2/dm 3 

4. BZT5 700 mg 02 / dm3 i poniżej 

5. zawiesina ogólna 400 mg/ dm3 i poniżej 

6. chlorki  1 000 mg Cl/ dm3 i poniżej 

7. siarczany 500 mg SO4 / dm3 i poniżej 

8. fosfor ogólny 15 mg P / dm3 i poniżej 

9. azot amonowy 200 mg N NH 4/ dm3 i poniżej 

10. azot azotynowy 10 mg NO 3/ dm3 i poniżej 

11. substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym 

100 mg/ dm3 i poniżej 

12. ołów 1,0 mg Pb / dm3 i poniżej 

13. miedź 1,0 mg Cu / dm3 i poniżej 

14. rtęć 0,1 mg Hg / dm3 i poniżej 

15. kadm 0,4 mg Cd / dm3 i poniżej 

16. cynk 5,0 mg Zn / dm3 poniżej 

17. chrom ogólny 1,0 mg Cr / dm3 i poniżej 

18. nikiel  1,0 mg Ni / dm3 i poniżej 

 

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w Nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnych nie mogą przekraczać wartości określonych w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz.1757). 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych bytowych na stacji zlewnej 
 

Potwierdzenie odbioru nieczystości                                Potwierdzenie odbioru nieczystości 
ciekłych na stacji zlewnej                                       ciekłych na stacji zlewnej 

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych Odcinek dla właściciela stacji zlewnej 

 
1. .......................................................................... 

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 
 
 

2.  ........................................................................... 
    (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości 

ciekłych) 
 
 
3. 1) ................................................................... 

2) ................................................................... 
3) .................................................................. 

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości 
ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik 
bezodpływowy) 

 
4. 1) .......................................................... 

2) .......................................................... 
3) ......................................................... 
    (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 
 
 

5. ...................................................................... m3 
(objętość odebranych nieczystości ciekłych) 
 

6. ..................................................................... 
(rodzaj nieczystości ciekłych) * 

 
 

7. .................................................................... 
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 

 
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych  

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
(data, imię i nazwisko, lub nazwa oraz adres właściciela stacji 
zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego 
upoważnionej) 

 
1. .......................................................................... 

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 
 
 

2.  ........................................................................... 
    (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości 

ciekłych) 
 
 
3.   1) ................................................................... 

2) ................................................................... 
3) .................................................................. 

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości 
ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik 
bezodpływowy) 

 
4. 1) .......................................................... 

2) .......................................................... 
3) ......................................................... 
    (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 
 
 

5. ...................................................................... m3 
(objętość odebranych nieczystości ciekłych) 
 

6. ..................................................................... 
(rodzaj nieczystości ciekłych) *  

 
 

7. .................................................................... 
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 

 
8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnej 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez 
niego upoważnionej) 

*Bytowe lub przemysłowe 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
Wykaz nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej 
 

 
 

Stacja zlewna ............................................................... w miesiącu ................................................ 

(wpisać nazwę stacji zlewnej) 

 

Lp. 

Adres nieruchomości, z której dostarczono nieczystości ciekłe Ewidencja dostaw nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych 

Miejscowość Nr kodu 
pocztowego Nazwa ulicy Nr domu Nr umowy 

Podmiot gospodarczy 

lub 

Nazwisko i imię właściciela 
nieruchomości 

Data Godzina 
Nr rejestracyjny 

pojazdu 
asenizacyjnego 

Ilość [m3] 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
 
Protokół przekazania - odbioru karty chipowej  
 

 

W dniu ...............MPWiK - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazuje Klientowi: 

Nazwa firmy  

Adres  

  

NIP  

REGON  

Numer Klienta  

reprezentowanemu przez:                                                                                                                                           [   ] NIE DOTYCZY   [   ] DOTYCZY 
Imię i Nazwisko  
/ Nazwa firmy  

Adres  

  

NIP  

PESEL/REGON  

 
 
Działający w imieniu Odbiorcy Usług, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………… 

 

kartę chipową ................szt., nr czytnika ............... do zlewni …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel MPWiK       Przedstawiciel Klienta 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
Protokół poboru próbki kontrolnej nieczystości ciekłych bytowych z wozu asenizacyjnego 
 

 

Nazwa firmy 
przewozowej 

 

 

Próbka nr  

Zlewnia  

Nr rejestracyjny pojazdu  

Miejsce pochodzenia 
nieczystości 

 

 

 
 
[   ] NIECZYSTOŚCI BYTOWE   [   ] NIECZYSTOŚCI PRZEMYSŁOWE 
 

Data .................................   Godz. .............................   Ilość ścieków ............... 

 
 

 

 

 

 

Przedstawiciel MPWiK       Przedstawiciel Klienta 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
 
Metodyka naliczania opłat za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w nieczystościach 
 

 

1) Przekroczenie dozwolonej wartości odczynu 

Wysokość opłaty za przekroczenie dozwolonej wartości odczynu nieczystości ustala się: 

 

a) przy przekroczeniu wartości odczynu nieczystości o mniej niż 0,5 pH ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych 
pomnożoną przez współczynnik 0,5: 

cena /zł/ = opłata /zł/m3/ x Q /m3/ x 0,5 

b) przy przekroczeniu wartości odczynu nieczystości o 0,5 pH do 1,5 pH ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych: 

cena /zł/ = opłata /zł/m3/ x Q /m3/ x 1,0 

c) przy przekroczeniu wartości odczynu nieczystości o 1,5 pH i więcej ustala się jako iloczyn opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych 
pomnożoną przez współczynnik 1,5: 

cena /zł/ = opłata /zł/m3/ x Q /m3/ x 1,5 

2) Przekroczenie dozwolonej wartości temperatury 

Wysokość opłaty za przekroczenie dozwolonej wartości temperatury nieczystości ustala się:  

 

a)  o mniej niż 5oC ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik  
          0,5: 

 cena /zł/ = opłata /zł/m3/ x Q /m3/ x 0,5 

 

b)  5oC i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości nieczystości odprowadzonych w okresie obliczeniowym: 

 cena /zł/ = opłata /zł/m3/ x Q /m3/ x 1,0 

 

3)  Przekroczenie wskaźników wyszczególnionych w załączniku 1 do umowy.  

 Wysokość opłaty za przekroczenie wskaźników ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego 
podzielona przez stężenie dopuszczalne), opłaty i ilości nieczystości odprowadzonych  

 Cstw – Cdop  

cena /zł/ = ————— x opłata /zł/m3/ x Q /m3/ 

    Cdop  

 

 objaśnienie symboli: Cstw – wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli /w mg/dm3/ 

    Cdop – dopuszczalna wartość wskaźnika /w mg/dm3/ 

    Q – ilość odprowadzonych nieczystości 

 

4) Wysokość opłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystości stanowi suma naliczonych opłat:  

a) za każdy przekroczony wskaźnik wymieniony w zał. nr 1 do umowy poz. 1 i 2 oraz od poz. 12 do 18 

b) za jeden ze wskaźników wymienionych w zał. nr 1 do umowy, od poz. 3 do poz. 11, przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie 
pociąga za sobą najwyższą opłatę 

 

W przypadku naliczenia opłaty Klient obciążany jest dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości, w których 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z Cennikiem. 
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