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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Umowy Nr ......................... z dnia ....................  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  

 

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

 

§ 1. 

Dodatkowe informacje1  

1. Rodzaj produkcji lub świadczonych usług:  

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________.

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 

2. Podstawowe surowce do produkcji i ich zużycie, mogące mieć wpływ na  ilości i czasowy rozkład dopływu 

ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich zanieczyszczenia.  

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 

3. Zdolność produkcyjna w skali roku  i stosowane procesy technologiczne, mogące mieć wpływ na  ilości i czasowy 

rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich zanieczyszczenia. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 

4. Środki i substancje stanowiące zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych lub negatywnie 

oddziaływujące na procesy oczyszczania ścieków i ich zużycie 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 

5. Wielkość strumienia ścieków poddawanego podczyszczaniu lub oczyszczaniu w urządzeniach do:  separacji olejów 

i tłuszczów ___________ m3/d, neutralizacji ___________ m3/d, oczyszczania mechanicznego ___________ m3/d, 

oczyszczania biologicznego ___________ m3/d, inne ____________________________________________ m3/d. 

 

6. Zakres i częstotliwość wykonywanych analiz zanieczyszczeń w ściekach; wyniki badań w załączeniu : tak/nie* 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 

7. Planowane przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń w ściekach 

odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 
1 w razie potrzeby proszę dołączyć dodatkowe kartki. Jeżeli dane w tym zakresie wynikają z operatu wodnoprawnego, 

zamiast wypełniania § 1 można dołączyć operat lub jego wyciąg zawierający wymagane informacje. 

* niepotrzebne skreślić 
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§ 2. 

Dodatkowe obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych 

1. Odbiorca usług będący dostawcą ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

obowiązany jest, na udokumentowane żądanie Przedsiębiorstwa, do zainstalowania urządzeń pomiarowych 

służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione 

możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne 

lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu 

oczyszczania ścieków. 

2. Termin na zainstalowanie urządzeń pomiarowych określany jest w drodze aneksu do umowy. 

3. Dodatkowe obowiązki Odbiorcy usług będącego dostawcą ścieków przemysłowych określają przepisy ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 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. z 2016 r., poz. 1757) albo przepisy 

ustanowione w miejsce ww. aktu prawnego. 

§ 3.  

1. Ustala się następujące dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ściekach odprowadzanych przez 

Odbiorcę usług do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa: 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
 

Wartość maksymalna 

 Zawiesina ogólna mg/ dm3 ≤ 1000 

 Chemiczne zapotrzebow. tlenu  (ChZT) mg O2/ dm3 ≤ 2000 

 Biochemiczne zapotrzebow. tlenu  (BZT5) mg O2/ dm3 ≤ 1000 

 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/ dm3                               ≤   700 

 Fosfor ogólny² mg P/ dm3                               ≤ 

2. W pozostałym zakresie wartości wskaźników zanieczyszczeń wskaźników odprowadzanych ściekach ustala się na 

poziomie wynikającym z 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. z 2016 r., poz. 1757) albo przepisów ustanowionych w miejsce ww. aktu prawnego. 

3. Przedsiębiorstwo może jednostronnie ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż 

określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o jakim mowa w ust.2, jeżeli ilość wprowadzanych ścieków 

przemysłowych przekroczy 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy 

jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe. 

Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, z tym że Odbiorcy usług, który nie zgadza się ze zmianą służy prawo 

rozwiązania umowy na zasadach określonych w tej umowie, bez jakichkolwiek sankcji z tego tytułu. 

4. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, powinny być spełnione w próbce 

średniodobowej (zrzut ciągły), proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych ręcznie lub 

automatycznie w odstępach co najmniej dwugodzinnych. W przypadku odczynu wartość wskaźnika odnosi się do 

próbek jednorazowych pobranych losowo. 

5. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 

6. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach ustala się na podstawie wyników badań 

laboratorium prowadzonego przez operatora oczyszczalni ścieków, do której ścieki te są odprowadzane albo innego 

laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań. 

7. Opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określa taryfa za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

§ 4. 

1. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz przestrzegania 

warunków wprowadzania tych ścieków przez Odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Kontrole mogą być prowadzone przez Przedsiębiorstwo w każdym czasie. 

3. Pobór próbki oraz ustalenia kontroli Przedsiębiorstwo utrwala w formie protokołu.  

 

² zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a w przypadku gdy nie jest wymagane: ≤ 25 mg P/ dm3 
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4. Miejscem/-ami poboru próbek będzie/-dą: 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________________________________________________________. 

Szkic/mapka z załączonymi miejscami poboru próbek stanowi załącznik do niniejszego załącznika.* 

5. Przedsiębiorstwo ma prawo wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu i składu ścieków 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

6. Stan i skład ścieków ustalane są na podstawie wyników badań próbek pobranych przez Przedsiębiorstwo w 

obecności przedstawiciela Odbiorcy usług, w sposób określony w odrębnych przepisach lub umowie, a jeżeli 

odprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę – na podstawie jednego pomiaru. 

7. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Odbiorcy usług nie wstrzymuje czynności kontroli i poboru próbek 

kontrolnych ścieków przemysłowych. 

8. Przedsiębiorstwo przekazuje Odbiorcy usług wyniki badań z przeprowadzonej kontroli ścieków przemysłowych w 

terminie do 21 dni od dnia pobrania próbek tych ścieków, a jeśli ze względu na metodę badań wymagany jest 

termin dłuższy, niezwłocznie po uzyskaniu wyników takich badań.  

9. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków wprowadzania przez Odbiorcę ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo, od dnia przeprowadzonej kontroli, ustala wobec Odbiorcy usług opłatę za to 

przekroczenie, zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

10. Obowiązek zapłaty opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustaje 

z dniem wykazania przez Odbiorcę usług, za pomocą wyników badań spełniających wymagania określone w 

przepisach odrębnych, że przekroczenia nie występują albo z dniem przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo, na 

wniosek Odbiorcy usług, ponownej kontroli, której ustalenia potwierdzą brak takich przekroczeń. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO      ODBIORCA USŁUG 

 

 


