
Szanowni Państwo! 
 

Zmiana cen paliw, inflacja oraz wzrost kosztów pracy jakie miały miejsce w ciągu ostatniego 
roku zwiększają niestety również koszty transportu związane m.in. ze świadczonymi przez nas usługami 
wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym oraz koszty 
innych świadczonych przez nas usług związanych przede wszystkim z użyciem pojazdów. Nie mamy 
niestety żadnego wpływu na wzrost tych czynników, a chcąc działać zgodnie z rachunkiem 
ekonomicznym zmuszeni jesteśmy podnieść ceny usług tak aby nasza działalność nie przynosiła strat.   

W związku z powyższym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że 
z dniem 1 lutego 2012 roku wchodzi w życie nowy cennik usług wywozu nieczystości płynnych 
samochodem asenizacyjnym. 

 Szczegółowy cennik wszystkich świadczonych przez nasz zakład usług można znaleźć na 
stronie internetowej ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. : http://www.zwiktrzebiatow.pl/ 
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Cennik usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 

Obowiązuje od dnia 01.02.2012 r. 
 

Nazwa usługi Jedn. 
miary Cena netto zł Podatek Vat 

8% lub 23% 
Cena 

brutto zł 
1.Wypompowanie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego: 
W godzinach pracy Zakładu usługa  
a/ opłata za jednorazowe opróżnienie 
i transport nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Trzebiatów – bez 
względu na pojemność zbiornika  

usługa  67,00   8% VAT 
5,36 72,36 zł 

b/ 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 
Trzebiatów 

m3 
4,11 

przy ChZT nieczystości ciekłych 
do 3000 ChZT mg O2/l 

8% VAT 
0,33 4,44 

c/ opłata dodatkowa1 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 
d/ Koszt badania laboratoryjnego2 
dowożonych nieczystości ciekłych (w 
przypadku zawartości ChZT  powyżej 
3000 mg O2/l ) 

usługa 16 23% VAT 
3,68 19,68 

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. 

2.Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków  (za beczkowóz) 
W godzinach pracy zakładu  

m3 

130 zł/ m3 osadu + plus opłata 
transportowa jak w pkt. 1 a 

Minimalna ilość osadu 
przyjmowana do rozliczenia-2 m3. 

8% VAT 
10,40 zł 

140,40zł/ 
m3  

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 

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

 

usługa 5,00 8% VAT 
0,40 5,40 

 
                                                             
1 Z powodu zwiększonego ładunku zanieczyszczeń występujących w zbiornikach  bezodpływowych opróżnianych 
rzadziej niż raz na 3 miesiące nieczystości ciekłe  dostarczane  do stacji zlewnej z takich zbiorników podlegają 
obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu. Pozostałe nieczystości będą podlegały wyrywkowemu badaniu. 
2 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. 



Zarządzenie Nr 2/2012 
                      Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Spółka z o.o.  

Chełm Gryficki 7 , 72-320 Trzebiatów 
z dnia 23 stycznia 2012 roku 

w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę 
 

§ 1 
1. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych  położonych na  

terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz oczyszczenie nieczystości ciekłych w procesie mechaniczno- 
biologicznym –    „na zgłoszenie”  w dni robocze od 700-1500   składa się z następujących elementów :  

 
a) opłata transportowa za jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych - 67,00  

netto + 8% VAT = 72,37 zł brutto; 
b) opłata za oczyszczenie nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej 4,11 zł + 

8% VAT -  przy ChZT nieczystości ciekłych do 3000 ChZT mg O2/l (dotyczy również 
innych przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów); 

c) opłata dodatkowa za oczyszczenie nieczystości ciekłych o ładunku zanieczyszczeń 
powyżej 3000 ChZT mg O2/l – 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 (dotyczy również 
innych przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów). 

 
2. 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. Z powodu zwiększonego ładunku zanieczyszczeń występujących w zbiornikach  
bezodpływowych opróżnianych rzadziej niż raz na 3 miesiące nieczystości ciekłe  dostarczane  
do stacji zlewnej z takich zbiorników podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu.  

4. Koszt badania laboratoryjnego dowożonych nieczystości ciekłych wynosi – 16 zł netto + 23% 
VAT = 19,68 zł brutto (dotyczy również innych przewoźników posiadających zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów).   

5. W przypadku przekroczenia wartości ChZT 3000 ChZT mg O2/l w dostarczonych nieczystościach 
ciekłych koszt badania laboratoryjnego pokrywa usługobiorca. W pozostałych przypadkach koszt 
obciąża zakład wodociągów; 

6.   W przypadku zbiorników bezodpływowych do których podłączonych jest dwóch lub więcej odbiorców lub 
współwłaścicieli nieruchomości, którzy posiadają odrębne instalacje wodociągowe oraz zawarte 
indywidualnie umowy na dostawę wody zakład wodociągów może  - po zleceniu mu przez tychże 
współwłaścicieli  - dokonywać rozliczeń indywidualnych pomiędzy nimi za wywiezione nieczystości 
ciekłe ze wspólnego zbiornika bezodpływowego. Ustala się cenę rozliczenia na kwotę 4,59 zł + 23% 
VAT = 5,65 zł brutto za okres rozliczeniowy po którym następuje rozliczenie ilości wywiezionych ścieków 
i wystawienie faktury.  

7.  W przypadku podłączenia do jednego zbiornika bezodpływowego kilku wspólnot mieszkaniowych 
rozliczenia są dokonywane tylko pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi lub pomiędzy wspólnotami i 
innymi podłączonymi do zbiornika podmiotami. 

8.  Rozliczenia o których mowa w punkcie 7 nie dotyczą rozliczeń pomiędzy członkami wspólnot 
mieszkaniowych, które szczegółowych rozliczeń pomiędzy swoimi członkami dokonują przy pomocy 
swoich zarządów lub zarządców nieruchomości. 

 
 
 
 
 



 
 

§ 2 
 

1. Opróżnienie, transport i zagospodarowanie osadu nadmiernego z przydomowych oczyszczalni ścieków: 
 

130 zł/ m3 osadu netto +8% VAT =  140,40zł/ m3 brutto plus opłata transportowa jak w § 1 ust. 1 pkt. a 
Minimalna ilość osadu przyjmowana do rozliczenia - 2 m3. 

 
2. Za każdy dodatkowo rozwinięty metr węża asenizacyjnego powyżej 12 mb – naliczana jest opłata 

dodatkowa w wysokości - 5,00 zł netto + 8 % VAT = 5,40 zł brutto 
 

§ 3 
 
1.  Udrażnianie  i  czyszczenie  przyłącza  kanalizacji sanitarnej przy użyciu przyczepy   wysokociśnieniowej w dni 
robocze od 700 do 1500 

 
             98 zł/roboczogodzina netto + 23%VAT = 120,54 zł/roboczogodzina brutto 
               
2.  w pozostałym czasie oraz w soboty, niedziele i święta cena wynosi nie mniej niż 200% ceny obowiązującej w 

dniu roboczym i jest ustalana indywidualnie pomiędzy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą. 
  
3.    Jednorazowy przyjazd na zlecenie ekipy pogotowia kanalizacyjnego i udrożnienie kolektora jest liczone 

minimum jak za 1  roboczogodzinę pracy. 
4. .  Za dojazd przyczepy wysokociśnieniowej do miejsca usługi pobierana jest opłata  w wysokości: 

                        3,00 zł/km netto  + 23% VAT = 3,69 zł/km brutto   
 

§ 4 
 

 1.  Wynajem ciągnika Ursus z przyczepą  w dni robocze od 700 do 1500 

 
24,00 zł netto + 23%VAT = 29,52 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy kierowcy  

plus 40,00 zł/ motogodzina netto + 23%VAT = 49,20 zł/motogodzina brutto 
 
2. Wynajem koparko ładowarki CASE w dni robocze od 700 do 1500   

 
120 zł/maszynogodzina netto + 23%VAT = 147,60 zł/maszynogodzina brutto 

 
3.  Za dojazd koparko-ładowarki do miejsca usługi pobierana jest opłata  w wysokości: 
 

3,00 zł/km netto  + 23% VAT=  3,69 zł/km brutto 
 

4. W pozostałym czasie oraz w soboty, niedziele i święta cena wynosi nie mniej niż 200% ceny obowiązującej w 
dniu roboczym i jest ustalana indywidualnie pomiędzy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą. 

 
§ 5 

 
1.     Wynajem samochodu dostawczego „Lublin”, „VW”  w dni robocze od 700 do 1500 

 
24,00 zł netto + 23%VAT = 29,52 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy kierowcy 

3,00 zł/km netto  + 23% VAT=  3,69 zł/km brutto 
 
 

2. w pozostałym czasie oraz w soboty, niedziele i święta cena wynosi nie mniej niż 200% ceny obowiązującej w 
dniu roboczym i jest ustalana indywidualnie pomiędzy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą. 



 
 

§ 6 
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są pracownicy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. zgodnie z zakresami 

obowiązków. 
 

§ 7 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2012 roku. Jednocześnie tracą moc zarządzenia Prezesa 
Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Spółka z o.o.  Nr  2/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku 

w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę 
 

§ 8 
 

Na podstawie zarządzenia polecam opracować cennik który zostanie opublikowany na stronie internetowej 
zakładu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 
 
 

 
 
 
 
Z zarządzeniem zapoznali się: 

 
1. Dyrektor ds. technicznych Pan  Aleksander Bernad ....................................................... 
2. Główny księgowy Pan Paweł Herman ............................................................................. 
3. Główny specjalista ds. oczyszczalni Pan Bogdan Babicki .............................................. 
4. St. specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców Pan Kazimierz Ćwirko........................ 
5. Referent ds. sprzedaży i obsługi odbiorców Pan Maciej Nowak ..................................... 
6. specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców Pani Joanna Pilch ………………….. 

 
 
 
 
 

Prezes Zarządu  
 

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  
 

Grzegorz JELONEK 
 

 


