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UMOWA NR …./Ś/2018 

o  odprowadzanie ścieków 

 

Zawarta ………………… pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Spółka z o.o.: 

Dane Przedsiębiorstwa 

ADRES Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek 

NIP 549-000-39-06 

REGON 070505955 

KRS 
0000109626 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydz. 
Gosp. KRS 

zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą” reprezentowanym przez: 

Sławomir Szkółka Dyrektor, Prezes Zarządu 

Aleksander Brzezina Z-ca Dyrektora, Członek Zarządu 

 

a 
……………………………………… 

 

Dane Przedsiębiorstwa 

ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ………………………………………………….. 

ADRES KORESPONDENCYJNY ………………………………………………….. 

NIP ………………………………………………….. 

REGON ………………………………………………….. 

KRS ………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” reprezentowanej przez: 

………………………………… ……………………………………………… 

 

§ 1. 

1. Dostawca zrzuca – wprowadza ścieki sanitarne do kanalizacji Odbiorcy z budynku na Placu Kilińskiego 1 
o numerze wewnętrznym ………. w Chełmku do pierwszych studni kanalizacyjnych znajdujących się na 
zewnątrz obiektu, a Odbiorca przyjmuje ścieki pod warunkiem, że wartość wskaźników zanieczyszczeń w nich 
zawartych nie przekraczają wartości przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy. 

2. Ścieki będą zrzucane z obiektów Dostawcy 

3. Granicę stron ustala się na pierwszych studniach kanalizacyjnych, do których Dostawca zrzuca ścieki. 
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§ 2. 

1. Ścieki zrzucane do kanalizacji będą odpowiadać następującym warunkom: 

a. Dopuszczalna ilość ścieków wg potrzeb m3/dobę. 

b. Dopuszczalny stan zrzucanych ścieków: 

1) temperatura ścieków – max 35 0C 

2) odczyn PH – 6,0 – 9,5 

c. Dopuszczalny skład – dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń poszczególnych składników zawarte są 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

d. Ścieki nie mogą zawierać osadów stałych oraz substancji samozapalnych, których punkt zapłonu wynosi 
mniej niż 85 0C. 

 

§ 3. 

1. „Odbiorca” za przyjmowane ścieki będzie pobierać w okresach miesięcznych opłatę, której wartość wyliczona 
będzie wg ilości zrzuconych ścieków oraz ceny jednostkowej wynikającej z opracowanej kalkulacji. 

2. Ilość zrzucanych ścieków komunalno - bytowych będzie ustalona jako równa sumie ilości pobranej wody pitnej 
wg wskazań wodomierzy wykazanych w umowie na dostawę wody nr …………. z dnia ………… §1 pkt 1 
zainstalowanych w budynku Dostawcy. 

 

§ 4. 

1. Odbiorca wystawiał będzie faktury za zrzucane ścieki do 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

2.  Faktury płatne będą w ciągu 14-tu dni od daty wystawienia faktury. 

3.  Faktury będą wystawiane bez podpisu Dostawcy. 

 

§ 5. 

1. Obowiązki Odbiorcy 

a. Przyjmowanie ścieków zrzucanych przez Dostawcę  

b. Utrzymywanie kanalizacji w pełnej sprawności.  

c.  Wykonywanie okresowych konserwacji i czyszczenie kanalizacji własnej. 

§ 6. 

2. Obowiązki Dostawcy  

a. Wprowadzanie ścieków do kanalizacji w składzie zgodnym z obowiązującymi normami (wg załącznika nr1) 

b. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń podczyszczających ścieki i urządzeń kanalizacyjnych. 

 

§ 7. 

1. Odbiorca będzie wykonywał okresowo kontrolę jakości ścieków. Każda kontrola wykazująca przekroczenie 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wykonana zostanie na koszt Dostawcy. 

2. W przypadku stwierdzonych przekroczeń Odbiorca przekaże Dostawcy protokół wraz z wynikami analiz. 
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3. Za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń Dostawca obciążony zostanie dodatkowymi opłatami 
dobowymi: 

a. Za przekroczenie wartości p H za każdy 1 m3 oczyszczonych ścieków: 

1) wyższe od górnej lub niższe od dolnej granicy dopuszczalnej o mniej niż 1,0 pH - 10% opłaty z tytułu odbioru 
ścieków, 

2) wyższe od górnej lub niższe od dolnej granicy dopuszczalnej o 1,0 pH i więcej - 50 % opłaty umownej 
z tytułu odbioru ścieków. 

b. Za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń dobowych opłata dodatkowa naliczona 
zostanie za przekroczenie jednostki stężenia w każdym m3 przyjmowanych ścieków. Stawki opłat 
dodatkowych za przekroczenie jednostki stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń określa 
załącznik nr 3 do umowy. 

1) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń równocześnie w kilku wskaźnikach 
zanieczyszczeń grupy I, dobową opłatę dodatkową ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego 
przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę, 

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości stężeń równocześnie w kilku wskaźnikach 
zanieczyszczeń grupy II, dobową opłatę ustala się jako sumę wskaźników grupy II, 

3) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości stężeń równocześnie w kilku wskaźnikach grupy I i II – 
dobową opłatę dodatkową ustala się przyjmując ten wskaźnik zanieczyszczeń grupy I, którego 
przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę oraz sumę wskaźników grupy II. 

c. Okres naliczania dodatkowej opłaty dobowej trwa od czasu zgłoszenia stwierdzenia przekroczenia wartości 
stężenia wskaźnika zanieczyszczeń do czasu ustania oraz zgłoszenia do Zakładu i powtórnego badania. 

 

§ 8. 

1. Odbiorca może wstrzymać odbiór ścieków do własnej kanalizacji w przypadku: 

a. Systematycznego zrzucania ścieków o niezgodnej z normami jakością. 

b. Nie reagowanie Dostawcy na uwagi i wnioski Odbiorcy. 

c. W przypadku zalegania z regulacją rachunków przez okres dłuższy niż 7 dni od wezwania do zapłaty.  

d. Wstrzymanie odbioru ścieków jest równoznaczne ze wstrzymaniem dostawy wody. 

e. Wstrzymanie może nastąpić po zawiadomieniu pisemnym na 3 dni przed terminem wstrzymania odbioru 
ścieków. 

§ 9. 

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………………. i zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany w umowie i wypowiedzenie mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10. 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 1-no miesięcznym okresem 
wypowiedzenia złożonego pisemnie przy czym wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia miesiąca 
przypadającego po dniu przyjęcia na dziennik podawczy Dostawcy zgłoszenia wypowiedzenia. 

 

 

§ 11. 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie między stronami właściwy Sąd Gospodarczy 
dla miejsca w którym prowadzi działalność Dostawca. 



4 

 

 

§ 12. 

1. Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 

§ 13. 

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 

 

ODBIORCA 

 

 

 

DOSTAWCA 

…………………………………… …………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR ……../Ś/2018 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki 
Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, KRS: 0000109626, NIP 549-000-
39-06, Regon 070505955, dane do kontaktu: 

1) telefon: 33 846 13 77. 

2) adres e-mail: biuro@enwos.pl. 

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@enwos.pl. 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na odprowadzanie ścieków - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r., 

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych oraz podmioty zewnętrzne, np.: 

1) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, 

2) biuro rachunkowe, 

3) firma IT. 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, 
w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez 
który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, 
który z tych okresów będzie trwał najdłużej, 

f. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 

 

ODBIORCA 

 

 

 

DOSTAWCA 

…………………………………… …………………………………… 

 

mailto:biuro@enwos.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR ………../Ś/2018 

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO 
KOMUNALNYCH URZĄDZEŃKANALIZACYJNYCH: 

 

Lp. Wskaźniki Jednostka 
Stężenia mg 

Stężenie dopuszczalne 
Mg 

 1. Biologiczne zapotrzebowanie tlenu /BZT5/ mg02 / | 2) 

 2.   Chemiczne zapotrzebowanie tlenu /ChZT/ mg02/ | 125 

 3. Azot azotynowy .mgNNO2/ I 10 

 4. Siarczany mgSO4 /| 500 

 5. Fosfor ogólny mgP/ I 2) 

 6. Zawiesiny ogólne mg/ | 2) 

 7. Temperatura oC 35 

 8. PH 1 6,5 – 9,5    8 – 101) 

 9. Azot amonowy mgNNH4/ | 100 3)         200 4) 

10.  Siarczyny mgSO3 / | 10 

11. Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/ | 15 

12. Chlorki mg/  | 1000 

13. Substancje ekstrahujące się z eterem naftowym mg/ | 100 

14. Ołów Mg Pb/ | 1,0 

15.  Miedź Mg Cu/ | 1,0 

16. Cynk Mg Zn/ | 5,0 

17.  Kadm Mg Cd/ | 0,4 

18. Chrom sześciowartościowy Mg Cr+6/ | 0,2 

19. Chrom ogólny Mg Cr/ | 1,0 

20. Nikiel Mg Ni / | 1,0 

21. Zawiesiny łatwo opadające ml / | 10 

22. Ogólny węgiel organiczny  mgC/l 2) 

23. Antymon MgSb/I 0,5 

24. Arsen MgAs/I 0,5 

25. Bar MgBa/I 5,0 

26. Beryl MgBe/I 1,0 

27. Bor mgB/I 10 

28. Aluminium mgAl/l 5) 

29. Cyna mgSn/I 2,0 

30. Kobalt mgCo/I 1,0 

31. Molibden mgMo/I 1,0 

32. Rtęć mgHg/I 0,1 

33. Selen mgSe/I 1,0 

34. Srebro mgAg/I 0,5 

35. Tytan mgTi/I 2,0 

36. Wanad mgV/I 2,0 

37. Chlor wolny mgCl/I 1,0 

38. Chlor całkowity mgCl2/I 4,0 

39. Cyjanki związane mgCN/I 5,0 

40. Cyjanki wolne mgCN/I 0,5 

41. Fluorki mgF/I 20 

42. Rodanki mgSCN/I10 30 

43. Siarczki mgS/I 1,0 
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44. Substancje ropopochodne mg/I 15 

45. Żelazo ogólne mgFe/l 5) 

46. Sześciochlorobenzen (HCB) mgHCB/I 2,0 

47. Lotne węglowodory aromatyczne (BTX) 
(benzen, toluen, ksyleny, styren) 

mg/I 1,0 

48. Czterochlorek  węgla MgCCl4/I 3,0 

49. Tal  MgTl/l 1,0 

50. Chloroform (CHCL3) MgCHCl3/I 1,5 

51. Sześciochlorobutadien (HCBD) MgHCBD/I 1,5 

52. 1,2-dwuchloroetan (EDC)  MgEDC/I 2,0 

53. Trójchloroetylen (TRI) MgTRI/I 0,5 

54. Nadchloroetylen (PER) MgPER/I 0,5 

55. Trójchlorobenzen (TCB) MgTCB/I 1,0 

56. Sześciochlorocykloheksan (HCH)  MgHCH/I 4,0 

57. Lotne związki cloroorganiczne (VOX) MgCl/l 1,5 

58. Aldryny, djeldryny, endryny, izodryny mg/I 0,05 

59. Pięciochlorofenol (PCP) MgPCP/I 1,5 

60. Adsorbowalne związki 
chloroorganiczne (AOX) 

 
MgCL/I 

 
1,0 

61. Insektycydy fosforoorganiczne mg/I 0,1 

62. Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/I 15 

63. Substancje powierzchniowo czynne 
niejonowe 

mg/I 20 

 

1) Dotyczy ścieków zawierających cyjanki i siarczki 

2) Wartości wskaźników należy ustalić na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych 
zanieczyszczeń 

3) Dotyczy oczyszczalni o Liczbie Równoważnych Mieszkańców < 5000 

4) Dotyczy oczyszczalni o Liczbie Równoważnych Mieszkańców ≥ 5000 

5) Zanieczyszczenia ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR  ………../Ś/2018 

PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCIJEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA 
ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA 

ZANIECZYSZCZEŃ 
 

 
LP 

 
Wskaźniki zanieczyszczeń 
 

 
Grupa 

 
Jednostka 
stężenia 
  g/m3 

% ceny umownej 
z tyt.przyj. ścieków za 
przekrocz. Jedn.stęże- 
Nia w m3  Ścieków  

1. BZT5 I 100 g 10 

2. ChZT I 100 g 10 

3. Zawiesiny ogólne I 50 g 10 

4. Substancje rozpuszczalne I 100 g 10 

5. Subst.ekstrah. z  eterem I 100 g 5 

6 Fenole lotne II 0,05 g 5 

7. Azot amonowy II 1 g 5 

8. Suma metali ciężkich I 0,1 g 10 

9. Ołów  II 0,1 g 10 

10. Miedź II 0,1 g 10 

11. Kadm II 0,1 g 10 

12. Cynk II 0,1 g 10 

13. Chrom  +6 II 0,1 g 10 

14. Chrom  +3 II 0,1 g 10 

15. Nikiel II 0,1 g 10 

16. Detergenty II 1,0 g 10 

17. Żelazo ogólne I 1,0 g 10 

18. Chlorki I 100 g 10 

19. Siarczany I 100 g 10 

 


