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WARI'NKI

ODPROWADZANH

SCIEKoW TNZNVTYSLOWYCH

Scieki odprowadzanedo kanalizacji sanitamej osiedla Stara Milosna swoim stanem i skladem nie
mog4 przekraczad dopuszczalnych wado3ci wska2nik6w zartiecryszczeft okre3lonych w
niniejs4mr zalqczniku oraz Rozporz4dzeniuMinistra Budownictwa z drrlLa14lipca 2006r. @2.U.
nr 136, poz 964) w sprawie sposobu realizacji obowiqzk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych
oraz warunk6w,wprowadzaniaSciek6wdo urz4dzerikanalizacf nych.
Uwzglgdniaj4c zdolnoSdredukcji zorieczysznzefi przez oczyszcz.alnigSciek6w strony uzgadniajq
przyjgcie pnrczUslugodawcaSciek6ww iloiciach: Qs65
. mldobg.
3. Zwigkszenie w/w ilo5ci dciek6w wymaga pisemnego uzgodnienia z Uslugodawc+ Gdy
zwigkszona ilo56 Sciek6w ma charakter jednorazowy Ustugobiorca powiadomi na piSmie
Ustugodawca o planowanym zrzncie, a nastgpnic Usfugodawca wyrazi opinig r6wnie2 w fonnie
pisemnej. Je2eli zwigkszona ilo3d 6ciek6w bgdzie miala charakter staly w6wczas strony n'godni4
ilo3ci w formie pisannej stanowiqcejaneksdo umowy.
Dopuszczalne wartoici wska2nik6w zanieczyszczni w Sciekach wprowadzanych przez
Uslugobiorcg do urzqdzetikanalizacji sanitarnej i przyjmowanych przez Uslugodawcg wynosz4:
odc4m
6,5-9,5pH
temp€ratura
max.35"C
-'
CttZT
1000mgO2A
'
BZits
700 mgOl
zawiesinaog6lna
350 mgll
azotog6lny
200 mgNA
azot amonowy
200 mgNxnl
fosforog6lny
15 mgP/l
ekshakteterowy
100mgA
substancjepowierzchniowo czJmneanionowe
15 mgA
siarczany
500 mg SOy'l
chlorki
1000 mg CI/l
' Scieki przemyslowe nie mog4 byd rozcierlczanewod4 w celu uzfikania dopuszczalnychwartoSci
wskatrik6w zrurier;zyszczefiokrejlonych powyzej oraz muszq byd podatne na mechaniczrobiologiczne proc esy oczysz*zaniu
W pr4padku, kiedy Uslugobiorca prowa&i dzialalnoS6 gospodarczA w wyniku kt6rej do
kanalizacji sanitamej odprrowadzanes4 Scieki zawieraj4ce metale cig2kie, strony ustalq (w fonnie
zal4czrika do umowy) dopuszczalnewarto5ci w/w wskaftrik6w zanieczyszczei.
Uslugobiorca zobowiqzanyjcst do:
- ograniczenia lub eliminacji substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska olce5lonych w
stosownychprzepisach,
- ograniczenia tych zanieczyszczerl,kt6re niekorzystnie n"plywaje na pracQ oczyszczalni 3ciek6w,
- niearlocznego powiadomienia Uslugodawcgo awarii powodujqcej zrzut niebezpiecznych
substancji do utz4dzert kanalizacyjnych w celu podjgcia odpowiednich przedsigwzigd
zrnniejszajqcych skutki awarii,
- instalowania niezbgdnych vz4dzei podcryszczaj1cych Scieki przemyslowe i prawidlowej
eksploatacji tych urzadzef,
- umo2liwienia uslugodawcy dostgpu, w kazdym czasie, do miejsc kontoli ilo6ci i jakoSci
$ciek6rv przemyslowych rlprowadzanych do urz4dzerl kanalizacyjnych oraz przeprowadzenia
kontroli instalacji i urzadzef do podcryszczania Sciek6wbgdqcychwlasnosciq uslugobiorcn

- wewngtnnej kontroli przestrzegania dopuszczalnych iloici i rwtgt*it doptywtl Sciek6w
przemyslowych oraz wskainik6 w zaniecryszcz.efr.
- udostgpnienia Uslugodawcy wynik6w wewnqtrznej kontroli oraz informacji na temat
posiadanych urzqdzerl podczysz*zajqcych Scieki, a tz|,2e o rodzaju i wiblkoici produkcji,
stosowanych procesach technologicanych, rodzaju i 2r6dlach substancji nicbezpiecznych
wprowadzanychdo Sciek6w,
- zainstalowania vz4dzefi pomiarowych sluz4cych do okreilania iloici i jako5ci Sciek6w
przemyslowych, na z4danie Uslugodawcy, jezeli takie wymaganiejest uzasadnionemo2liwo3ci4
wystqpienia zagroLei dla bezpieczeristwa lub zdrowia os6b obstuguj4cych urz4dzenia
kanalizacyjne lub bezpieczcristwakonstnrkcji budowlanych i wyposa2eniatecbnicznego rtzadznn
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania6ciek6w.
7. Przy poborze pr6bek oraz przy spou4dzaniu protok6lu konboli niezbqdna jest obecno36
przedstawicieli Uslugobiorcy i Uslugodawcy. W pr4padku odmowy przez przedstawiciela
Usfugobiorcy uczestniczeniaw Ww czynnoSciachUslugodawcasporzqdzi protok6l jednostronny
wiqzqcy obie strony.
8. Termin, spos6b poboru pr6b i zakres badan ka2dorazowo okre6li upowazniony pracownik
UslugodawcS a Uslugobiorca zobowiqzuje sig do bezzwlocznegoumo2liwienia ich poboru
9. Stwierdzone podczasbadad laboratoryjnych przekroczeniastanu lub skladu Sciek6w okre6lonych
w pkt.4, spowodujq obowiqzek zaplaty paez Uslugobiorcg oplaty dodatkowej, o kt6rej mowa ut
poni2szychpostanowieniach.
10. W przypadku stwierdzenia, 2e iloSci, stlzenia lub ladunki Sciek6wprzekraczaj4wmnki ustalone
w pkt. 2 i pkt. 4 powyLej, Uslugodawca obci4zy Uslugobiorca dobow4 oplatq dodatkow4 w
wysokoSci 1001/oceny l-go m' iciek6w za I kg ladunku w parametrze,w kt6rym przekoczenie
jest najwigksze.
ll. Zasadynaliczaniaoplaty dodatlcowej,ustalonej w pkt. 10, s4 nastgpujqce:
a)
Sredniodobowailo$6 $ciek6w wyliczana jest ztzech miesigcy poprzedzajqcychdzief kontroli,
b)
wysoko3Cdobowej oplaty dodatkowej obliczona zostajeza ladunek przekroczonych
wynikajqcy z r62nicy ladunku zanieczyszczefiodprowadzanegow dniu kontroli i
zanneczyszczefr
dopuszczalnegbladunku zanieczyszczsttc)
ladunekzanieczyszczerl
odprortadzanychwdniukonholi okreilailoczryniloici Sciek6w
ustalony w lit. a) i stg2ef zanieczysz*zsfl.okte6lonychw dniu kontroli.
12. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badad laboratoryjnych stwierdzone zostanie
dalszeprzekraczanieparametr6w okre3lonych w pkt.4, Uslugodawca obi4ty Uslugobiorca now4
oplatq dodatkowqwg stwierdzonych przekroczei, pocz4wszyod dnia badania,
13. Na pisemny wniosek Usfugobiorcy, Uslugodawca przcprowadzi kontolg na decenie. Je2eli w
wyniku tej kontroli stwierdzone zostanie przestrzeganie przez Uslugobiorcg wanurk6w
olcreSlonychw pkl. 4, Uslugodawca zaprzestanieobciq2ania Uslugobiorcy oplat4 dodatkow4 z
dniem wptynigcia wniosku o przeprowa&enie kontroli.
14. Koszty wykonanych badarl laboratoryjnych pokrywa Uslugobiorca, je2cli badania wykoirane
zostanqnajego wniosek lub badaniaprzeprowadzonezostan4z inicjatywy Ustugodawcy i wyka24
przekroczenieparametr6w okreSlonychw pkt 4.
15. W sprawachnieuregulowanychw niniejsrym Zalqczniku obowiqzuj4 przepisy z:wafie w Ustawie
z dnta 7 czerwca200k o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
Ministra Budownictwaz dnia 14
@2.U.22006t. Nr t23, poz. 858 ze znr.) oraz w Rozporz4dzeniu
lipca 2006r. @zU. nr 136, poz, 964) w sprawie sposobu realizacji obowiqzk6w dostawc6w
Sciek6wprzemyslowych oraz wanrnk6w wprowadzaniaiciek6w do urzqdzef kanalizacyjnych.
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