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Cennik usług przyjmowania nieczystości ciekłych i zagospodarowania 

odpadów 

1. Nieczystości ciekłe 
 
Podstawa prawna: 
Usługa obejmuje przyjęcie  do stacji zlewnej zlokalizowanej w oczyszczalni ścieków w Słupsku (OS w Słupsku) 

(dowożonych samochodami asenizacyjnymi nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych  

oraz osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczenie ich do stopnia określonego w 

pozwoleniu wodnoprawnym- zgodnie z  decyzjami  wydanymi przez właściwy organ. 

 Link do treści  decyzji: 

 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2011/05/Pozwolenie-wodnoprawne-Wojewody-

Pomorskiego-%C5%9Acieki.pdf 

 

 

Tabela nr 10. Przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w 

Słupsku 

L.p.  
Rodzaj nieczystości ciekłych  

 
Jednostka 

 
Cena netto 

w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Nieczystości ciekłe bytowe ze zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w 
instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

m3 10,00 8% 

2. Nieczystości ciekłe bytowe z przenośnych 
toalet publicznych 

m3 25,00 8% 

3 Nieczystości ciekłe przemysłowe o 
stężeniu CHZT do 10 000 mg/dm3 

m3 25,00* 8% 

4 Nieczystości ciekłe przemysłowe o 
stężeniu CHZT powyżej 10 000 mg/dm3 

m3 80,00* 8% 

*Cena do indywidualnego ustalenia na podstawie właściwości, parametrów  oraz ilości nieczystości ciekłych 

przemysłowych przeznaczonych do zrzutu na stacje zlewną w OS w Słupsku 

2. Zagospodarowanie odpadów  

Podstawa prawna: 

Usługa obejmuje przyjmowanie odpadów, do przetworzenia w oczyszczalni ścieków w Słupsku, przy ul. Sportowej 

73, zgodnie z wydaną przez właściwy organ decyzją. 

Link do treści decyzji: 

https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-

content/uploads/2011/05/Pozwolenie_na_wytwarzanie_odpadow_styczen2015.pdf 

 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2011/05/Pozwolenie-wodnoprawne-Wojewody-Pomorskiego-%C5%9Acieki.pdf
http://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2011/05/Pozwolenie-wodnoprawne-Wojewody-Pomorskiego-%C5%9Acieki.pdf
https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2011/05/Pozwolenie_na_wytwarzanie_odpadow_styczen2015.pdf
https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2011/05/Pozwolenie_na_wytwarzanie_odpadow_styczen2015.pdf
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https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/08/Decyzja-odpadowa-zmieniaj%C4%85ca-z-

11.07.2022r..pdf 

 

Ilość przyjętych odpadów określana jest na podstawie wskazań wagi zlokalizowanej w  oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

Tabela nr 11. Zagospodarowanie odpadów 

 

1. Rodzaj usługi:  

ODZYSK ODPADÓW W KOMPOSTOWNI 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto 

[zł/ 1 Mg] 

Stawka 

podatku VAT** 

1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 

(np. słoma, gałęzie itp. z rolnictwa, 

ogrodnictwa) 

Słoma – wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

Gałęzie – 15,00 8% 

2 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 15,00 8% 

3 Ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż 

wymienione w 03 01 04 
wg indywidualnych ustaleń* 8% 

4 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06 
15,00 8% 

5 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

(Odpady strukturalne np. gałęzie, kora, 

pnie, konary itp.) 

PSZOK, podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą – 

15,00*** 

8% 

Osoby fizyczne  

– bez opłat 
- 

2. Rodzaj usługi:  

ODZYSK ODPADÓW W INSTALACJI SUCHEJ FERMENTACJI PERKOLACYJNEJ 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto 

[zł/Mg] 

Stawka podatku 

VAT** 

1 02 01 99 Inne niewymienione odpady 

 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

2 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

3 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m.<10% 

30,00 
8% 

4 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m. w przedziale  od 10% do 

15% 

50,00 

8% 

5 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m. >15% 

120,00 
8% 

6 02 02 99 Inne niewymienione odpady 

 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

7 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania 

odwirowywania i oddzielania 

surowców 

wg indywidualnych 

ustaleń* 8% 

https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/08/Decyzja-odpadowa-zmieniaj%C4%85ca-z-11.07.2022r..pdf
https://www.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/08/Decyzja-odpadowa-zmieniaj%C4%85ca-z-11.07.2022r..pdf
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8 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się  

do spożycia i przetwórstwa 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

9 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady  

z przetwórstwa produktów roślinnych  

(z wyłączeniem 02 03 81) 

wg indywidualnych 

ustaleń* 8% 

10 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe  

i pofermentacyjne, wywary 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

11 16 03 06 Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

12 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

13 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 30,00 8% 

14 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

(Świeża trawa, liście) 

PSZOK/podmioty 

prowadzące działalność 

gospodarczą – 15,00*** 

8% 

osoby fizyczne  

– bez opłat 
- 

3. Rodzaj usługi:  

ODZYSK ODPADÓW W ZAMKNIĘTYCH KOMORACH FERMENTACYJNYCH I PŁUCZCE PIASKU  
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto 

[zł/Mg] 

Stawka podatku 

VAT** 

1 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m.<10% 

30,00 
8% 

2 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m. w przedziale  od 10% do 

15% 

50,00 

8% 

3 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków o s.m. >15% 

120,00 
8% 

4 02 02 99 Inne niewymienione odpady 

 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

5 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania 

odwirowywania i oddzielania 

surowców 

wg indywidualnych 

ustaleń* 8% 

6 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady  

z przetwórstwa produktów roślinnych 

(z wyłączeniem 02 03 81) 

wg indywidualnych 

ustaleń* 8% 

7 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

8 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe  

i pofermentacyjne, wywary 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

9 02 07 99 Inne niewymienione odpady 

 

wg indywidualnych 

ustaleń* 
8% 

10 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda zawierające wyłącznie oleje 

jadalne i tłuszcze 

140,00 8% 

11 19 08 99 Inne niewymienione odpady 

 
100,00 8% 

12 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 30,00 8% 
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13 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 500,00 8% 

 

*Cena do indywidualnego ustalenia na podstawie właściwości, parametrów i ilości odpadów przeznaczonych 
do zagospodarowania w instalacji OS w Słupsku 
**Do cen netto podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką na dzień 

  wystawienia faktury. 
*** Usługa odbioru  odpadów wchodzi w życie od dnia 1 października 2022 r. z wyłączeniem PSZOK, dla 
których obowiązują zawarte umowy.  
UWAGA! Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen dla w/w odpadów przy znaczącej ilości 

dostarczanych odpadów i przy długotrwałych oraz regularnych dostawach, a także ze względu na ich jakość. 

Na wysokość stawki szacowanej „wg indywidualnych ustaleń” wpływ będą miały np. właściwości chemicznie i 

fizyczne odpadu, ilość, stan skupienia, zawartość substancji organicznych, występowanie dodatkowych 

zanieczyszczeń oraz przydatność do procesu technologicznego w ramach zagospodarowania w instalacjach 

Spółki. 

Definicja podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą: „Podmioty prowadzące działalność gospodarczą”-

wytwórcy odpadów i zbierający odpady (grupa obejmuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, zarządców m.in. nieruchomości, obiektów użyteczności 

publicznej, ogrodów działkowych, organizacje pożytku publicznego). 

 


