
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH 

PRZEZ BYCHAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W BYCHAWIE

1. Usługę  odbioru  nieczystości  płynnych  można  zgłaszać  osobiście  w  siedzibie
Przedsiębiorstwa lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 56 60 227, wew.37.
Przyjęcie  zgłoszenia  telefonicznego  równoznaczne  jest  z  zawarciem  „umowy  ustnej”
wiążącej Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

2. Wysokość opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych wynosi:
19,90 zł netto + 8 % VAT za 1 m³.
Koszt dojazdu poza teren gminy Bychawa wynosi: 1,30 zł brutto za 1 kilometr dojazdu.

3. Rozliczenie  należności  za  wykonaną  usługę  odbywa  się  na  podstawie  karty  drogowej
prowadzonej  przez  kierowcę  pojazdu  asenizacyjnego.  Należność  za  usługę  należy
uregulować na podstawie wystawionej faktury w terminie podanym na fakturze.

4. Ilość  nieczystości  płynnych  odebranych  od  klienta  odnotowana  jest  w  stacji  zlewnej
na oczyszczalni ścieków w Bychawie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
W przypadku odbioru nieczystości płynnych od więcej niż jednego klienta podczas tego
samego  kursu,  ilość  wypompowanych  ścieków  pisemnie  potwierdza  zleceniodawca
na  podstawie  urządzenia  pomiarowego  znajdującego  się  w  samochodzie  asenizacyjnym
a ostateczną ilość odebranych ścieków stwierdza urządzenie pomiarowe na oczyszczalni
ścieków.
Zleceniobiorca zastrzega, że na podstawie zarządzenia nr 9/2017 z dnia 22 marca 2017r., w
sprawie zasad wywożenia nieczystości płynnych, najmniejszą zafakturowaną ilością odbioru
nieczystości płynnych jest ilość 3  m³.

5. Wykonawca usługi zobowiązuje się do opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób
niezawodny  i  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  zgłoszonym  przez  Zleceniodawcę
z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 7,8,9,10.

6. Wykonawca  usługi  zobowiązuje  się  do  wywozu  nagromadzonych  nieczystości  ciekłych
i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków w Bychawie.

7. Zleceniodawca usługi zobowiązany jest do:
- gromadzenia nieczystości płynnych wyłącznie w zbiornikach bezodpływowych 
-użytkowania  zbiorników  w  sposób  zapewniający  ich  właściwą  eksploatację
ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego
- utrzymania czystości wokół zbiorników
- umożliwienia dojazdu dla pojazdu asenizacyjnego (usunięcia przeszkody z trasy dojazdu,
otwarcie zbiornika)
-  utrzymywania  zbiornika  bezodpływowego  w  stanie  umożliwiającym  wybieranie
nieczystości płynnych w szczególności w takim stanie by nie dopuścić do wydostawania
się ich zawartości za zewnątrz zbiorników

8. Wykonawca usługi zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi w przypadku
gdy według oceny pracownika – kierowcy samochodu asenizacyjnego, zawartość zbiornika
nie  spełnia  wymogów  dla  ścieków  komunalnych  (jakość  i  gęstość)  i  może  stanowić
zagrożenie  dla  prawidłowej  pracy  oczyszczalni  ścieków.  Ocena  jakości  ścieków
dokonywana jest dwuetapowo, tzn., przed przystąpieniem do wypompowania a następnie
na  oczyszczalni  ścieków.  Przekroczenie  norm  spowoduje  odmowę  ich  przyjęcia
na  oczyszczalnię  ścieków.  Zleceniodawca  zostanie  obciążony  kosztami  za  czas  pracy
samochodu asenizacyjnego oraz pracownika który go obsługuje.

9. Wykonawca usługi zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi w przypadku
gdy brak jest możliwości dojazdu samochodu asenizacyjnego do zbiornika - według oceny
kierowcy samochodu asenizacyjnego, m.in., w przypadku grząskiego terenu, który zagraża
utknięciem  czy  uszkodzeniem  samochodu  asenizacyjnego,  gdy  usługa  przekracza
techniczne możliwości  pojazdu asenizacyjnego,  jak również w przypadku braku dostępu



do posesji (zamkniętej bramy posesji).
10. W przypadku braku dojazdu do zbiornika pomimo zapewnień właściciela nieruchomości o

możliwości  realizacji  usługi  wywozu  nieczystości  płynnych,  Zleceniodawca  zostanie
obciążony kosztami dojazdu.

11. W  przypadku  jakichkolwiek  zaległości  finansowych  Zleceniodawcy  wobec
Przedsiębiorstwa,  nie  będą  wykonywane  kolejne  usługi  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych.


