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CENNIK ZA ŚWIADCZENIE PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. USŁUG W ZAKRESIE 
OPRÓŻNIANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU          
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   

 
 
 

A. Warunki świadczenia usług: 
 

1 Usługi w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych 
świadczone są na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, na piśmie, w formie elektronicznej 
lub osobiście. 

2 O kolejności wykonywania usług decyduje pracownik Przedsiębiorstwa. 
3 Wykonanie usługi w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości 

ciekłych może zostać odmówione w przypadku gdy: 
a) zamawiający zalega z wpłatą za wykonaną wcześniej usługę, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne wykonanie usługi 
c) warunki terenowe uniemożliwiają bezpieczne wykonanie usługi, 
d) brak jest dostępu do przydomowej oczyszczalni z nieczystościami ciekłymi, 
e) konsystencja nieczystości zgromadzonych w przydomowej oczyszczalni uniemożliwia 

wypompowywanie nieczystości, 
f) w nieczystościach ciekłych znajdują się części stałe, materiały włókniste oraz substancje 

wymienione w części B pkt 7 d, 
g) z przyczyn niezależnych np. zmniejszenie przepustowości oczyszczalni na skutek działania siły 

wyższej, awarii urządzeń oczyszczających ścieki, czasowego obciążenia oczyszczalni zbyt 
dużym ładunkiem zanieczyszczeń itp. 

 
B. Zasady ustalenia należności za wykonane usługi: 
 

1 Należności za usługę zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości 
ciekłych ustalone są na podstawie ilości odebranych nieczystości ciekłych, stawki za oczyszczanie 
nieczystości ciekłych oraz stawki za kilometr przejechany. 

2 Ilość odebranych nieczystości ciekłych ustalona jest na podstawie danych zarejestrowanych przez 
urządzenia pomiarowe stacji zlewnej. 

3 W przypadku, gdy wystąpi awaria urządzenia pomiarowego stacji zlewnej ilość odebranych 
nieczystości ciekłych ustalona jest poprzez pomiar dokonany na wodowskazie pojazdu 
asenizacyjnego. 

4 Ilość przejechanych kilometrów dotyczy przebytej drogi od stacji zlewnej do miejsca wykonania 
usługi  i z powrotem. 

5 Ilość przejechanych kilometrów ustalana jest na podstawie danych z liczników pojazdów lub też na 
podstawie danych z urządzeń GPS. 

6 Opłaty dodatkowe mogą zostać naliczone szczególnie za: 
a) czynności związane z zapewnieniem przez pracownika Przedsiębiorstwa dostępu do 

przydomowej oczyszczalni z nieczystościami ciekłymi, 
b) przejechane kilometry w przypadku gdy dojazd pojazdem asenizacyjnym na teren posesji  

w pobliże zbiornika na nieczystości ciekłe będzie niemożliwy ze względu na parametry lub stan 
drogi dojazdowej, 

c) nieczystości ciekłe będą zawierały części stałe, włókniste itp. co zostanie stwierdzone po 
przepuszczeniu nieczystości przez kratę na stacji zlewnej, 



d) stwierdzone, na podstawie badań laboratoryjnych, obecność w nieczystościach ciekłych 
substancji niedozwolonych, takich jak np. oleje, żywice, lakiery, smół i ich emulsji, substancji 
palnych lub wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, gnojówki i gnojowicy, 
zawierających chorobotwórcze ustroje. 

7 Stawki związane z wykonaniem usług wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych wynoszą 
a)  za 1 m³ nieczystości ciekłych          -          55,00 zł  (netto)  
b) za transport nieczystości ciekłych za każdy rozpoczęty kilometr: 

• jeżeli ilość zabranych ścieków jest większa niż 2 m3    -  8 zł/km  (netto) 

• jeżeli ilość zabranych ścieków jest mniejsza  niż 2 m3    - 11 zł/km  (netto) 

8 Do cen netto doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek.  
 
 


