
Cennik usług1 wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych odbieranych 
samochodami asenizacyjnymi ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 

Obowiązuje od dnia 01.06.2017 r. 

Nazwa usługi 
J.m.  Cena netto zł 

Vat  
8% lub 23% 

Cena brutto 
zł 

1.Opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych: 

W godzinach pracy Zakładu usługa  

a/ opłata za jednorazowe opróżnienie i transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów przy 
pomocy pojazdu o pojemności beczki 6m3. 

usługa 93,00   
8% VAT 

7,44 
100,44 zł 

b/ opłata za jednorazowe opróżnienie i transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów przy 
pomocy pojazdu o pojemności beczki 9 m3. 

usługa2 124,00 
8% VAT 

9,92 
133,92 zł 

2. Przyjęcie do oczyszczenia nieczystości ciekłych  

a/ opłata za oczyszczenie  1m3 nieczystości ciekłych 
dostarczanych do stacji zlewnej dla wszystkich 
przewoźników posiadających zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów3 

m3 

6,10 
przy ChZT nieczystości 

ciekłych do 3000 ChZT mg 
O2/l 

8% VAT 
0,49 

6,59 

b/ opłata dodatkowa4 za oczyszczenie 1 m3 
nieczystości ciekłych o ładunku zanieczyszczeń 
powyżej 3000 ChZT mg O2/l 

usługa 

obliczana jako iloczyn stawki o której mowa w podpunkcie b 
i wartości współczynnika zanieczyszczeń, który uzyskuje się 
dzieląc faktyczny ładunek ChZT w nieczystościach ciekłych 
podzielony przez 3000 minus jeden 

c/ Koszt badania laboratoryjnego5 dowożonych 
nieczystości ciekłych (w przypadku zawartości ChZT  
powyżej 3000 mg O2/l ) 

usługa 20 
23% VAT 

4,60 
24,60 

Poza godzinami pracy Zakładu 

usługa 

w pozostałym czasie oraz w soboty, niedzielę  i święta cena 
usługi jest negocjowana indywidualnie pomiędzy ZWiK 
Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą przy zachowaniu zasad 
dotyczących ładunku ChZT w dowożonych nieczystościach. 

3.Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków  (za beczkowóz) 

a/W godzinach pracy zakładu  

m3 

140 zł/ m3 osadu + plus 
opłata transportowa jak w 

pkt. 1 a 
Minimalna ilość osadu 

przyjmowana do 
rozliczenia-2 m3. 

8% VAT 
11,20 zł 

151,20zł/ m3  

b/Poza godzinami pracy Zakładu  
usługa 

w pozostałym czasie oraz w soboty, niedzielę  i święta 
cena usługi jest negocjowana indywidualnie pomiędzy 
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą 

4. Opłata dodatkowa za każdy dodatkowo rozwinięty 
metr węża asenizacyjnego powyżej 12 mb  

usługa 5,00 
8% VAT 

0,40 
5,40 

 

                                                           

1 Opracowany na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. nr 11/2017 z dnia 23.05.2017r. 
2
 Ze względów technicznych, w wypadku pełnego napełnienia beczkowozu, do rozliczeń przyjmowane będzie 8 m3 

3 Odbierane nieczystości ciekłe są rozliczane z dokładnością do 1 m3. Minimalna ilość nieczystości ciekłych przyjmowana do 
rozliczenia wynosi 1 m3  
4 Nieczystości ciekłe  dostarczane  do stacji zlewnej z podlegają wyrywkowemu badaniu laboratoryjnemu na zawartość 
ładunku zanieczyszczeń wg wskaźnika ChZT. 
5 Jeśli zawartość ChZT w nieczystościach ciekłych wynosi mniej niż 3000 mg O2/l koszt badania ponosi ZWiK Trzebiatów Sp. 
z o.o. Jeśli zawartość ChZT wynosi  powyżej tej normy koszt obciąża dostawcę ścieków. 
 


