
 
Cennik usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 
Obowiązuje od dnia 01.04.2009 r. 

 
Nazwa usługi Jednostka 

miary Cena netto zł Podatek 
Vat 7% 

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  50,64   3,54 54,18 

b/ opłata za oczyszczenie  1m3 
nieczystości ciekłych1 dostarczanych 
do stacji zlewnej dla wszystkich 
przewoźników posiadających 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Trzebiatów 

usługa 
3,24  

przy ChZT nieczystości ciekłych do 
3000 ChZT mg O2/l 

0,23 3,47 

c/ opłata dodatkowa2 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 laboratoryjnego3 
dowożonych nieczystości ciekłych (w 
przypadku zawartości ChZT  powyżej 
3000 mg O2/l ) 

usługa 15 3,30 18,30 

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  (do 6 m 3  osadu) 
W godzinach pracy zakładu  usługa 280,00 19,6 296,60 
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 

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

 
usługa 9,35 0,65 10,00 

 

                                                           
1 Opłata wynosi tyle samo ile usługa oczyszczenia 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej i 
ulega zmianie wraz ze zmianą wysokości cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w taryfie  
2 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. 
3 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. 


