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OFERTA 

dotycząca wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych  

i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu 

przystąpił do realizacji Programu gospodarowania nieczystościami ciekłymi w 

zbiornikach bezodpływowych na terenie Miasta Świnoujście*. Celami programu 

są: 

 poprawa ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie przez Spółkę 

wszystkich ścieków wytwarzanych na terenie Miasta Świnoujście; 

 zniwelowanie dysproporcji cenowych odbioru nieczystości ciekłych z posesji 

podłączonych do kanalizacji zbiorczej i z posesji posiadających zbiorniki na 

nieczystości ciekłe, których podłączenie do kanalizacji zbiorczej nie jest możliwe 

w najbliższym okresie. 

Skorzystanie z niniejszej oferty pozwoli znacznie obniżyć koszty wywozu ścieków 

właścicielom posesji niepodłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej przy 

jednoczesnym zapewnieniu regularności wywozów. Wywóz nieczystości 

wykonywany będzie na podstawie harmonogramu, w którym częstotliwość 

opróżniania zbiornika ustalana będzie zgodnie z „Regulaminem utrzymania porządku 

i czystości w gminie”. 

Warunki skorzystania z oferty 

Z niniejszej oferty mogą skorzystać właściciele posesji, którzy: 

a)  – posiadają sprawną kanalizację ściekową i szczelny zbiornik bezodpływowy 

(szambo) na nieczystości ciekłe – w tym celu należy przedłożyć do Spółki 

aktualny protokół z przeglądu kanalizacji ściekowej na terenie posesji, w tym 

protokół szczelności szamba – zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 



 

 

przeglądu takiego może dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

w branży wodno-kanalizacyjnej; 

 – nie mają technicznej możliwości podłączenia się do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej 

b)  posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Aby skorzystać z powyższej oferty należy podpisać umowę cywilnoprawną ze 

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu na wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 

lub na wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Oferowana cena usług w roku 2015 

Spółka oferuje swoje usługi od dnia 01.01.2015 r. w poniższych cenach: 

1) wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych na poziomie stawek taryf ZWiK 

Sp. z o.o. za odbiór ścieków, tj.: 

a)  4,99 zł/m3 według ilości zużytej wody dla gospodarstw domowych, 

b)  5,80 zł /m3 według ilości zużytej wody dla pozostałych odbiorców. 

Rozliczenia z właścicielami nieruchomości korzystającymi z własnych ujęć wody 

dokonywane będą w oparciu o ryczałtowe zużycie wody, tj. 3,2 m3 miesięcznie na 1 

osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym. 

Powyższe stawki dotyczą roku 2015 i corocznie ulegać będą zmianie analogicznie do 

zmian cen w taryfie ZWiK Sp. z o.o. uchwalanych przez Radę Miasta. 

2) właściciele zbiorników bezodpływowych mający techniczną możliwość 

przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej mogą skorzystać z powyższych stawek 

po złożeniu do ZWiK Sp. z o.o. wniosku o wydanie Warunków technicznych 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, jednak nie dłużej niż przez okres 

6 miesięcy licząc od dnia wydania Warunków przez ZWiK Sp. z o.o.; właściciele, 

którzy nie przyłączą się do sieci w tym okresie tracą to uprawnienie i 

obowiązywać ich będzie stawka w wysokości 102,60 zł za jednorazowe 

opróżnienie zbiornika. 

3) wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę: 50,00 zł/m3 

osadu + 50,00 zł opłaty stałej za transport za jednorazowe opróżnienie osadu. 

Częstotliwość wywozu osadów będzie ustalana na podstawie instrukcji 

producenta, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

Niniejsza oferta jest ważna od dnia 1 stycznia 2015 r. 



 

 

Jednocześnie Zarząd ZWiK Sp. z o.o. pragnie zapewnić Państwa, że dołoży 

wszelkich starań, aby sukcesywnie i w jak najkrótszym możliwym okresie realizować 

podstawowy cel Spółki, jakim jest zapewnienie sprawnego zbiorczego systemu 

kanalizacji ściekowej na terenie całego miasta. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza 

oferta, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej w sąsiedztwie Państwa  posesji, 

złagodzi niedogodności związane z koniecznością korzystania ze zbiorników na 

nieczystości ciekłe. 

W razie pytań dotyczących niniejszej oferty prosimy o kontakt pod numerem 

tel. 321 45 31 wew. 32, mail: zwik@zwik.fn.pl  

   

      Z wyrazami szacunku 

 

      Zarząd ZWiK sp. z o.o. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pełna treść „Programu gospodarowania nieczystościami ciekłymi w zbiornikach 

bezodpływowych na terenie Miasta Świnoujście” jest dostępna na stronie internetowej: 

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343 w zakładce: Zbiorniki bezodpływowe – program 

gospodarowania. 
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