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Regulamin korzystania ze stacji zlewnej 

Regulamin określa warunki odprowadzenia nieczystości ciekłych, bytowo – gospodarczych 

i przemysłowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta Malbork 

i  gmin: Malbork, Nowy Staw pojazdami asenizacyjnymi od Dostawców posiadających 

koncesję do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa 

„Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi 

1. Stacja zlewna czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. od 7- 16, za wyjątkiem 

świąt. 

2. Każdorazowo wywóz nieczystości ciekłych winien być udokumentowany stosownym 

świadectwem pochodzenia ścieku, którego wzór określa  rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 października 2002r.  w sprawie warunków wprowadzania 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576). 

3. Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do przywozu nieczystości ciekłych 

z miasta Malbork oraz gmin: Malbork i Nowy Staw na podstawie stosownych 

zezwoleń. 

4. Ze stacji zlewnej mają prawo korzystać tylko samochody asenizacyjne 

wyszczególnione w umowach zawartych pomiędzy Przedsiębiorstwem „Nogat” 

Sp. z o.o., a Dostawcami ścieków. 

5. Nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi winny spełniać wymagania 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań 

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 

6. Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej elementów stałych (kamienie, plastik, 

części metalowe, szkło, piasek itp.) mogących powodować blokowanie lub 

uszkodzenie stacji zlewnej. 

7. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie 

mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami 

ciekłymi przemysłowymi. 

8. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu ścieków niespełniających warunków 

określonych w umowie będzie skutkowało natychmiastowym odstąpieniem od umowy 

o odbiór nieczystości ciekłych, oraz zablokowaniem dostępu do stacji zlewnej 

oczyszczalni ścieków. 

9. Dostęp do stacji zlewnej będzie blokowany również w przypadku braku aktualnej 

umowy na zrzut nieczystości ciekłych. 
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10. Odbiorca nieczystości ciekłych – Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. ma obowiązek: 

1) Przyjąć do stacji zlewnej ścieki bytowo – gospodarcze oraz przemysłowe 

od Dostawcy nieczystości ciekłych  na podstawie zawartej z nim umowy 

ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem. 

2) Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej oraz dokonywać 

napraw na swój koszt. 

3) W przypadku zablokowania ciągu spustowego spowodowanego 

odprowadzeniem przez Dostawcę nieczystości ciekłych zawierających odpady 

stałe określone w pkt. 6 Odbiorca może obciążyć Dostawcę kosztami 

udrożnienia i naprawy ciągu spustowego. 

11. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo: 

1) Kontrolować wprowadzone nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności 

z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu 

i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej raz 

w miesiącu. 

2) Wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania   

      warunków umownych przez Dostawcę nieczystości ciekłych. 

3) Pobieranie od Dostawcy nieczystości ciekłych opłat za wprowadzanie 

nieczystości ciekłych w zależności od ich rodzaju wg obowiązujących taryf. 

4) W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników 

zanieczyszczeń  zawartych w umowie, naliczać opłatę dodatkową zgodnie 

z zasadami dotyczącymi naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń w ściekach zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

        5) Otrzymywać od Dostawcy nieczystości ciekłych informacji o pochodzeniu oraz  

             rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z rozporządzeniem   

             Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r.  w sprawie warunków   

             wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002r. Nr   

             188, poz. 1576) 

12. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek: 

1) Wprowadzania ścieków wyłącznie do stacji zlewnej. 

2) Wprowadzanie do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie 

określonych w umowie o wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnej. 
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3) Przekazania informacji o pochodzeniu oraz rodzaju ścieków wprowadzanych 

do stacji zlewnej. 

4) Pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe winny spełniać 

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych(Dz. U. 

Nr 193, poz. 1617), między innymi powinny być wyposażone w szczelną 

instalację, szczelny zbiornik, sprawny układ sterowania systemem napełniania 

i opróżniania zbiornika. 

5) Stan techniczny pojazdu powinien zapewnić bezpieczny zrzut ścieków oraz nie 

zanieczyszczać trasy przejazdu pojazdu asenizacyjnego. 

6) Pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany z obu stron, w sposób 

umożliwiający identyfikację świadczącego usługi tj.: nazwa firmy, adres 

i numer telefonu firmy. 

7) Każdorazowo oczyścić powierzchnię placu manewrowego z rozlanych 

nieczystości po zakończeniu rozładunku ścieków do stacji zlewnej. 

13. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywać się 

będzie wyrywkowo. 

14. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności Dostawcy 

nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej. 

15. Naruszenie przez Dostawcę pkt.1 Załącznika nr 1 do umowy tj. wprowadzenie do 

stacji zlewnej nieczystości ciekłych o pH mniejszym niż 4,0 lub większym niż 11,50, 

spowoduje zablokowanie spustu ciągowego. Jednocześnie Odbiorca nieczystości 

ciekłych dokona poboru próbki ścieków do badań laboratoryjnych. Po dokonaniu 

poboru próbki ścieków pracownik Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. odblokuje 

spust. 

16. Za przekroczenia dopuszczalnych stężeń w nieczystościach ciekłych odprowadzanych 

do stacji zlewnej określonych w pkt. I załącznika nr 1 do umowy będą naliczane 

opłaty dodatkowe zgodnie z pkt. II w/w załącznika oraz kosztami badań 

laboratoryjnych pobranej próbki wg „Cennika Laboratorium Przedsiębiorstwa 

„Nogat” Sp. z o.o.” 

17. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie wskaźników 

zanieczyszczeń stanowią wyniki badań laboratoryjnych. 
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18. Wprowadzenie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest 

nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) 

19. Rozliczenie za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na 

podstawie:  

1) ceny za 1 m3 wprowadzanych ścieków ze zbiorników bezodpływowych 

określonej przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. do stacji zlewnej,  

2) opłat dodatkowych zgodnie z zasadami dotyczącymi naliczania opłat za  

przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach zgodnie 

z załącznikiem   nr 1 do umowy oraz kary umownej zgodnie z § 6 umowy. 

20. Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce 

w następujących przypadkach: 

1) W związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych 

i remontowych po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy nieczystości ciekłych. 

2) W związku z koniecznością usuwania awarii. 

3) W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. 

21. Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. zobowiązane jest do zawiadomienia Dostawcy 

nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych 

wprowadzania nieczystości do stacji zlewnej. 

22. Dostawcy mają obowiązek stosować się do doraźnych poleceń wydawanych przez 

pracowników stacji zlewnej w zakresie eksploatacji stacji. 

23. O utracie klucza elektronicznego otwierającego ciąg do zrzucania nieczystości 

ciekłych należy zawiadomić pracownika Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. 

w Kałdowie Wsi niezwłocznie po zaistniałej sytuacji, co umożliwi zablokowanie kodu 

Dostawcy. Wydanie nowego klucza zgodnie z umową wymaga wcześniejszego 

wpłacenia kaucji. 

24. Reklamacje i uwagi dotyczące stacji zlewnej należy zgłaszać technologowi 

Przedsiębiorstwa  „Nogat”  Sp. z o.o.  

25. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu 

Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. skutkować będzie wypowiedzeniem umowy 

włącznie. 


