
REGULAMIN WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 

od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

przez P.P.- U. „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce

§1
Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest świadczenie usług przez Spółkę w zakresie wywozu
nieczystości  płynnych  bytowych  ze  zbiorników  bezodpływowych  (szamb)  oraz
przydomowych oczyszczalni  ścieków pojazdem asenizacyjnym z  terenu gmin:  Praszka,
Rudniki i Gorzów Śląski.

2. Wywozy  nieczystości  płynnych  realizowane  są  wyłącznie  w dni  powszednie  w godz.  
od 7.00 do 15.00.

3. Usługa wywozu nieczystości płynnych zostanie wykonana maksymalnie w ciągu 5 dni  
od daty zgłoszenia, co związane jest z odpowiednią logistyką wywozu nieczystości.

§2 
Prawa i obowiązki

1. P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o. ma obowiązek:

a) przyjąć  zgłoszenie  na  piśmie  lub  telefonicznie  w  celu  wykonania  usługi  wywozu
nieczystości  płynnych.  Zgłoszenie  powinno  zawierać  następujące  informacje:
dokładny adres miejsca wykonania  usługi  oraz adres do korespondencji  jeżeli  jest
inny niż miejsce wykonania usługi, 

b) dowieźć nieczystości płynne wozem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków Praszka
w miejscowości Przedmoś

c) .

2. Klient ma obowiązek:

a) umożliwi

b)  prawidłową  realizację  usługi  wywozu  nieczystości  płynnych  poprzez  zapewnienie
bezkolizyjnego dojazdu do zbiornika nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym o
ciężarze  całkowitym  15  ton  w  sposób  umożliwiający  wprowadzenie  do  zbiornika
przewodu urządzenia zasysającego.

3. Klient  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  spowodowane  niedostosowaniem
podłoża do wjazdu pojazdu o ciężarze całkowitym 15 ton.

§3
Zasady rozliczenia należności za wywóz nieczystości płynnych

1. Płatność za usługę jest pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta, którego cenę
ustala się w oparciu o ilość [m3] wywiezionych nieczystości.

2. Cennik świadczonych usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 



3. Rozliczenie  należności  za  wywóz  nieczystości  płynnych  odbywa  się  w  oparciu  
o potwierdzenie przez klienta ilości wywiezionych nieczystości płynnych. Na podstawie
potwierdzenia  oraz  cennika  usług  wywozu  nieczystości  płynnych,  każdorazowo
wystawiona   jest  faktura  VAT.  Zwłoka  w  regulowaniu  należności  pociąga  za  sobą
naliczenie  odsetek  ustawowych.  Do  czasu  nie  uregulowania  należności  nie  są
przyjmowane zlecenia na wykonanie następnej usługi.

§3
Zasady udzielania rabatów 

1. Rabatem za kurs  wywozu nieczystości  płynnych objęci  są klienci  P.P.-  U. „GOSKOM”  
Sp. z o.o., którzy łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają zawartą  umowę z  P.P.-  U.  „GOSKOM” Sp.  z  o.o.  na  wywóz nieczystości
płynnych.

b) posesja,  z  której  odbierane  są  nieczystości  płynne,  znajduje  się  na  terenie  gminy
Praszka oraz na terenie gmin Gorzów Śląski i gminy Rudniki.

c) Nie  posiadają  zadłużenia  za  wywóz  nieczystości  płynnych  w stosunku  do   P.P.-U.
„GOSKOM” Sp. z o.o.

d) w  przypadku  zbiorników  bezodpływowych  (szamb),  w  okresie  jednego  roku
poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych, dokonali
wywozu minimum 15 m3 nieczystości płynnych przez P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o.

e) w  przypadku  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  w  okresie  jednego  roku
poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych, dokonali
wywozu minimum 1 raz nieczystości płynnych przez P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o.

2. Warunkiem  utrzymania  rabatu  dla  klienta  jest  cykliczne  zlecanie  P.P.-U.  „GOSKOM”  
Sp. z o.o. dokonywania wywozu nieczystości płynnych z częstotliwością minimum 1 raz
na kwartał w przypadku zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz minimum 1 raz na rok

w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. W przypadku niedotrzymania  częstotliwości  wywozu nieczystości  płynnych,  o  których
mowa  w  §3  ust.  2  Regulaminu,  klientowi  nie  przysługuje  rabat.  W  celu  udzielenia
kolejnego rabatu klientowi, ma zastosowanie przepis §3 ust. 1  Regulaminu.

4. Wysokość  udzielonego  rabatu  dla  wywiezionych  nieczystości  płynnych  bytowych
uzależniona jest od ich ilości [m3] i wynosi:

a) do 4 m3 - 5 %,

b) powyżej 4 m3 do 6 m3 - 6 %,

c) powyżej 6 m3 do 7 m3 - 8 %,

5. Wysokość udzielonego rabatu dla wywiezionych nieczystości płynnych z przydomowych
oczyszczalni ścieków wynosi: 5 %. 



§5
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga
Zarząd Spółki Goskom.

2. P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.

3. Promocja  na  usługi  wywozu  nieczystości  płynnych  określona  w  § 3  Regulaminu
rozpoczyna się od 01-04-2022r. i trwa do odwołania. 

Praszka, dnia 30.03.2022 r.

Zarząd P.P.- U. „GOSKOM” Sp. z o.o.


