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Zasady naliczania opłat za przyjęcie nieczystości ciekłych i osadów nadmiernych  

do Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu ul. Mazurska 47: 

 

Do Zakładu Oczyszczalni Ścieków są przyjmowane, na podstawie umowy, osady nadmierne  

oraz różne rodzaje nieczystości ciekłych dzielące się na grupy: 

-  ścieki bytowe, pochodzące ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb),  

-  ścieki przemysłowe, 

-  nieczystości ciekłe pochodzące z przydomowych oczyszczalni, 

-  nieczystości pochodzące z przenośnych kabin WC, 

-  osady nadmierne z oczyszczalni ścieków. 

 

Dostarczane nieczystości/osady nadmierne podlegają okresowej kontroli przez służby laboratoryjne  

EPWiK Sp. z o.o. 

Opłata za przyjęcie danego rodzaju nieczystości/osadów nadmiernych uzależniona  

jest od ładunku zanieczyszczeń, wyrażonego wskaźnikiem ChZT (chemiczne zapotrzebowanie  

na tlen) i wylicza się ją ze stosunku stężenia zanieczyszczeń w dowiezionych nieczystościach/osadach 

nadmiernych do średniego stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni systemem 

kanalizacyjnym, pomnożonym przez taryfę ustaloną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, wg wzoru: 

 

X = (A/B) x C 

gdzie: 

A – wartość wskaźnika ChZT w dowiezionych nieczystościach/osadach nadmiernych 

B - średnia wartość wskaźnika ChZT w ściekach dopływających do OMB Elbląg z roku poprzedniego 

C - stawka za 1m3 ścieków, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaną 

przez Dyrektora RZGW w Gdańsku. 

 

Powyższa procedura podlega modyfikacji: 

Dla ścieków bytowych (o dopuszczalnej wartości ChZT do 3500 mgO2/dm3)  do wyliczenia opłaty, 

jednakowej dla wszystkich dostawców, bierze się pod uwagę średnią wartość wskaźnika ChZT 

skontrolowanych dostaw ścieków wszystkich dostawców w ciągu roku kalendarzowego, które spełniają 

warunki umowy, tj. wartość ChZT ≤ 3500 mgO2/dm3.  

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ChZT (np. nieczystości pochodzące  

z nieszczelnego szamba) EPWiK Sp. zo.o. nalicza opłatę dodatkową za nadmierny ładunek zanieczyszczeń 

zgodnie z umową. 

Dla nieczystości pochodzących z przydomowych oczyszczalni do wyliczenia opłaty, jednakowej  

dla wszystkich dostawców, bierze się pod uwagę średnią wartość wskaźnika ChZT skontrolowanych dostaw 

tych nieczystości wszystkich dostawców w ciągu 3 ostatnich lat. 

Dla nieczystości pochodzących z przenośnych kabin WC, z uwagi na ich specyficzny charakter  

do wyliczenia opłaty, bierze się pod uwagę maksymalną wartość wskaźnika ChZT dopuszczalną dla 

ścieków bytowych, tj. 3500 mgO2/dm3. 

Dla ścieków przemysłowych oraz osadów nadmiernych do wyliczenia opłaty, bierze się pod uwagę średnią 

wartość wskaźnika ChZT skontrolowanych dostaw tych nieczystości/osadów nadmiernych dla każdego 

dostawcy osobno w ciągu 3 ostatnich lat. 


