
Propozycja zapisów do umowy 
pomiędzy właścicielem nieruchomości gromadzącym nieczystości ciekłe  

w zbiornikach bezodpływowych (szambach) a przedsiębiorcą, który prowadzi  
działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych. 
 
I. STRONY UMOWY 

Zleceniodawca -  właściciel nieruchomości, a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością,  gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach 
bezodpływowych ( szambach) 
Zleceniobiorca – podmiot (nazwa/ adres) ………………………………… który prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia........................................................................ 
 
II. DOPUSZCZALNE STĘŻENIA zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych 

W celu sprawdzenia jakości dostarczanych na stację zlewną nieczystości ciekłych Wodociągów 
Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku w czasie ich zrzutu jest pobierana automatycznie próbka 
przywiezionych nieczystości.  
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych będących przedmiotem niniejszej 
umowy określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy  (załączamy je na naszej stronie).   
Stan i skład nieczystości ciekłych przyjmowanych przez stację zlewną w Białymstoku bada 
akredytowane Laboratorium Badania Ścieków „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.  
 
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i sposób rozliczenia za przekroczenie dopuszczalnych stężeń 

Strony oświadczają, że uznają sprawozdanie z badań nieczystości ciekłych będących przedmiotem 
niniejszej umowy, przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Ścieków „Wodociągów 
Białostockich" Sp. z o.o. w Białymstoku. 
W przypadku, gdy stan i skład nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej 
"Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. w Białymstoku narusza warunki zawarte w załącznikach  
nr 1 i 2 do niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi: 
1. Zleceniodawca - zapłaci poza ustaloną ceną usługi cenę dodatkową (w skrócie zwaną CD)  
w oparciu o udokumentowane, faktycznie poniesione przez Zleceniobiorcę na stacji zlewnej koszty, 
pod warunkiem, że Zleceniobiorca za pomocą zarówno zapisu GPS-u, jak i zaewidencjonowaną 
przez stację zlewną ilość nieczystości dostarczonych z adresu Zleceniodawcy (lub innymi 
metodami) udowodni, że wywożone nieczystości ciekłe od Zleceniodawcy nie były wywożone 
jednocześnie tym samym samochodem asenizacyjnym z nieczystościami ciekłymi innych 
podmiotów. 
2. Zleceniobiorca - w przypadku jednoczesnego wywożenia tym samym samochodem 
asenizacyjnym przez Zleceniobiorcę nieczystości ciekłych od wielu podmiotów i stwierdzenia,  
że stan i skład nieczystości ciekłych Zleceniodawcy, będących przedmiotem umowy, 
wprowadzonych do stacji zlewnej "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. w Białymstoku narusza 
warunki zawarte w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej umowy, wszelkie koszty poza uzgodnioną 
ceną poniesie wyłącznie Zleceniobiorca. Wszelkie koszty traktowane będą przez Strony jako ujęte  
w uzgodnionej (traktowanej przez Strony jako ryczałt) cenie i poniesione zostaną wyłącznie przez 
Zleceniobiorcę, bez prawa do ich przeniesienia na Zleceniodawcę. 
 
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Zleceniobiorca oświadcza/informuje, że w ramach swoich obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z obowiązujących przepisów zobowiązany jest do dołączenia do kwartalnego 
sprawozdania składanego odpowiednio prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi, wykazu właścicieli 
nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli 
nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się 
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości. 
 
 Podstawa prawna - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach ( tj. Dz. U. 2016, poz.260). 


