
UMO WA  
 

O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  
 

zawarta dnia ………………………… r.  
w Raciechowicach  
 pomiędzy: 
 
Spółką  
 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Raciechowice sp. z o.o., będącą spółką komunalną Gminy, 
z/s w Raciechowicach, adres: 32-415 Raciechowice 197, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000474378, za która działa Prezes Zarządu 
Barbara Jantas, upoważniona do jednoosobowej reprezentacji tej Spółki, zgodnie z informacją 
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej, na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 
zwaną dalej Przedsiębiorstwem 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………… 
właścicielem nieruchomości, z której odprowadzane są ścieki, położonej w .......................................... , 
działka ……… dla której prowadzona jest księga wieczysta numer    …………………………….……… 
zwanym dalej Odbiorcą Usług. 
 
Adres Odbiorcy Usług do korespondencji:  
…………………………………………………………………………………….... 
   
 

§ 1. 
Umowa określa warunki i zasady:  
- odprowadzania ścieków przemysłowych z urządzeń Odbiorcy Usług do sieci Przedsiębiorstwa, 
- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych, 
- rozliczania należności za świadczone usługi. 
 

§ 2.  
Przedsiębiorstwo świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na podstawie udzielonego zezwolenia.   
 

§ 3. 
1. Miejscem wykonania usługi odprowadzania ścieków jest pierwsza studzienka na działce 

odbiorcy usług. 
2. Przedsiębiorstwo w ramach normalnej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych zabezpiecza 

odprowadzanie ścieków od pierwszej studzienki  przy kanaliku licząc od strony budynku lub od 
miejsca przeznaczonego na jej wbudowanie). 

3. Naprawa, remont, konserwacja instalacji od pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w 
przypadku jej braku od granicy nieruchomości należy do obowiązków Odbiorcy usług.  

4. Urządzenie pomiarowe stanowi własność Odbiorcy usług i pokrywa on koszty jego 
zainstalowania i utrzymania. 

5. Odprowadzanie ścieków innych niż przemysłowe wymaga zmiany umowy. 
 

§ 4. 
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do:  

1) odbierania ścieków przemysłowych z nieruchomości Odbiorcy Usług w sposób ciągły, zgodnie 
z warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją przyłącza,  

2) utrzymania, eksploatacji i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych będących jego 
własnością. 

 
 



 
§ 5. 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Odbiorcy Usług 
oraz kontroli ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków. Kontrola dokonywana będzie przez 
upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa, w obecności Odbiorcy Usług lub osoby 
wskazanej przez Odbiorcę 

2. Z dokonanej kontroli i poboru prób sporządza się protokół. W przypadku braku możliwości 
kontaktu lub nie zgłoszenia się Odbiorcy Usług próba może być pobrana bez jego obecności.  

3. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości któregokolwiek ze 
wskaźników zanieczyszczeń,  Przedsiębiorstwo przesyła Odbiorcy Usług wyniki analiz i wydaje 
pisemną informację o naliczeniu opłaty dodatkowej za przekroczenie. 

4. Dodatkowa opłata będzie wyliczona jako iloczyn ilości przekroczonych parametrów i 100 % 
wysokości opłaty za odprowadzone ścieki przemysłowe w miesiącu pobrania próby. 

 
§ 6. 

1. W razie zaistnienia przerwy w świadczeniu usług, w tym konieczności przeprowadzenia 
niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych, usunięcia awarii leżącej po stronie 
Przedsiębiorstwa,  Przedsiębiorstwo niezwłocznie, w sposób zwyczajowo przyjęty, powiadomi 
Odbiorcę Usług o przewidywanym czasie trwania przerwy w odbiorze ścieków.  

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zalania ściekami,                  
a spowodowane: 
1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją kanalizacyjną Odbiorcy Usług, 
2) awarią instalacji lub przyłączy będących własnością Odbiorcy Usług, 
3) brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego lub w projekcie technicznym 

urządzeń przeciwzalewowych na instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy Usług, 
4) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z § 7. 

 
§ 7. 

 
Odbiorca Usług zobowiązuje się do: 

1) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z 
tych ujęć, w celu ustalenia ich oddziaływania na instalacje zasilane z sieci Przedsiębiorstwa 
oraz w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji, 

2) wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych 
w umowie, 

3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu do wszelkich 
pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje bądź urządzenia wodociągowe lub 
kanalizacyjne, w celach określonych w ustawie z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 

4) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji, przyłączy oraz 
urządzeń i kanalizacyjnych, 

5) niewykonywania bez zgody Przedsiębiorstwa jakichkolwiek czynności mogących wpływać na 
zmianę stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych do niego należących, 

6) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przez Odbiorcę Usług 
instalacji i przyłączy mających wpływ na urządzenia Przedsiębiorstwa, 

7) umożliwienia Przedsiębiorstwu pobrania prób oraz przeprowadzenia kontroli ilości, stanu i 
składu odprowadzanych ścieków, 

8) niedokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączem kanalizacyjnym, 
9) zapewnienia Przedsiębiorstwu możliwości wykonania niezbędnych napraw przyłącza 

kanalizacyjnego będącego własnością Przedsiębiorstwa oraz zainstalowanych na nim 
urządzeń, 

10) pokrycia, wynikających z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy Usług, kosztów napraw 
przyłączy kanalizacyjnych, 

11) udostępnienia Przedsiębiorstwu niezbędnych danych o rodzaju, wielkości produkcji i 
stosowanych procesach technologicznych oraz rozwiązaniu gospodarki ściekowej w zakładzie, 
w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz ich 
zanieczyszczenia. 

 
§ 8. 



Wstęp upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorstwa do pomieszczeń i miejsc wyposażonych w 
instalacje wodociągowe lub kanalizacyjne, o których mowa w § 7 pkt. 3 odbywać się będzie na 
podstawie upoważnienia wydanego przez osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo.  

§ 9. 
Określenie ilości odprowadzonych ścieków w celu wyliczenia należności za świadczone usługi 
odbywać się będzie nwg poniższych zasad:  

1) ilość odprowadzonych ścieków określa się jako równą ilości pobranej wody. 
2) ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanych 

przez upoważnionego pracownika Przedsiębiorstwa, 
3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej 

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza,  

4) w przypadku gdy wyliczenie ilości pobranej wody zgodnie z pkt 3 nie jest możliwe, ilość wody 
będzie określana na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza, 

5) w sytuacji gdy wyliczenie ilości pobranej wody zgodnie z pkt 3 i pkt 4 nie jest możliwe, 
stosować się będzie normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 

 
§ 10. 

1. Należność za odprowadzone ścieki zostaje wyliczona jako iloczyn ilości odprowadzonych ścieków 
określonych zgodnie z § 9 i ceny jednostkowej za m3 ścieków. Do kwoty tej doliczany będzie 
podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

2. Do należności za odprowadzone ścieki dolicza się opłatę abonamentową według stawki 
określonej w uchwale Rady Gminy Raciechowice.  

3. Należności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz inne opłaty wynikające z umowy Odbiorca Usług 
ureguluje w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Brak zapłaty we wskazanym terminie 
powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

4. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich 
stosowania określone w taryfie ustalonej zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 

 
§ 11. 

1. Zmiana cen i stawek opłat  wynikająca ze zmian wysokości taryf, o których mowa w § 10 ust. 2 i 
4, nie wymaga modyfikacji  niniejszej umowy. 

2. Każdorazowo o zmianie wysokości taryf Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę Usług 
zamieszczając stosowną informację na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej Przedsiębiorstwa. 

 
§ 12. 

Odbiorca Usług zobowiązuje się pokryć poniesione przez Przedsiębiorstwo koszty: 
1) likwidacji podłączeń lub rozbudowy instalacji Odbiorcy Usług wykonanych bez uzgodnienia z 

Przedsiębiorstwem, 
2) interwencji służb pogotowia wodno – kanalizacyjnego  w przypadku uszkodzeń instalacji i 

przyłączy, będących w posiadaniu Odbiorcy Usług. 
 

§ 13. 
W przypadku dokonania przez Odbiorcę Usług bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem zmian w 
instalacji kanalizacyjnej, bądź też zainstalowania na instalacji urządzeń mających negatywny 
wpływ na funkcjonowanie urządzeń Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymać 
odbiór ścieków do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

 
§ 14. 

Odbiorcy Usług nie wolno: 
1) wprowadzać do kanalizacji Przedsiębiorstwa: 

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 
rozdrobnionym, 



b) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, 
mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze 
poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek. 

2) wprowadzać do kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa, bez uzgodnienia z 
Przedsiębiorstwem, wód opadowych, wód z cieków powierzchniowych oraz wód drenażowych. 

 
§ 15. 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Umowa może być wypowiedziana przez Odbiorcę Usług na trzy miesiące naprzód na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 
3. Zmiana Odbiorcy Usług powoduje wygaśnięcie zawartej z nim umowy pod warunkiem 

pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o dokonanej zmianie. Do czasu powiadomienia 
Przedsiębiorstwa, Odbiorcę Usług obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór ścieków. 

4. W razie naruszenia przez Odbiorcę Usług postanowień umowy Przedsiębiorstwo może rozwiązać 
umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5. Przedsiębiorstwo może wstrzymać odbiór ścieków lub rozwiązać umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli: 
1) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
2) Odbiorca Usług nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu 

otrzymania upomnienia  w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 
3) w odprowadzanych ściekach zostało stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku do umowy, 
4) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków. 

6. Koszty ponownego uruchomienia odbioru ścieków obciążają Odbiorcę Usług. 
7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo może dokonać zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego.  
 

§ 16. 
Odbiorca Usług upoważnia Przedsiębiorstwo do wystawiania faktury VAT bez podpisu Odbiorcy 
Usług.  
 

§ 17. 
Strony oświadczają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy prowadzona 
będzie w formie pisemnej i kierowana na adresy Stron wskazanych na wstępie umowy. 

 
§ 18. 

1. W sprawach nieuregulowanych szczegółowo umową, stosowane będą postanowienia 
obowiązującego „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Raciechowice”, a także przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 19. 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo:          Odbiorca Usług: 



Załącznik do umowy nr 1 
 
 
 

1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa : 

Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych na okres 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. 

 

L.p.        Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń Stawka  

    netto Z VAT1) 

1.  Temperatura za przekroczenie o 1oC 

w m3 

  1,00zł 1,08zł 

2. Odczyn – za przekroczenie o 1pH w m 
3 

  5,00zł 5,40zł 

3. Substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym, Węglowodory 

ropopochodne, Chrom+6,Chrom 

ogólny, Nikiel, Miedź, Kadm, Rtęć, 

Ołów, Cynk, Cyjanki związane 

- za 1 g przekroczenia w m3 

  5,20zł 5,62zł 

4. Azot amonowy, Fosfor ogólny,  

– za 1g przekroczenia w m3 

  0,52zł 0,56zł 

5. ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna,  

Siarczany, Chlorki  

– za 1kg przekroczenia w m3 

  5,20zł 5,20zł 

 
 

 
 

2. Odbiorca Usług ponosi koszt analizy wykonywanej przez Laboratorium Przedsiębiorstwa w 
przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów dostarczonych ścieków, w stosunku do 
określonych 
 
 
 
Przedsiębiorstwo:          Odbiorca Usług: 
 
 


