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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2022 

ZARZĄDU MWiO sp. z o.o. 

z dnia 28 lutego 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Cennika za usługi odbioru i oczyszczania ścieków dostarczanych 

wozami asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych świadczonych przez 

Oczyszczalnię Ścieków w Nowej Wsi 

 

Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Zarządu  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się Cennik za usługi odbioru i oczyszczania ścieków dostarczanych wozami 

asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych świadczonych przez 

Oczyszczalnię Ścieków w Nowej Wsi.  

2. Cennik za usługi odbioru i oczyszczania ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 

na punkt zlewny ścieków dowożonych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 2 

Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym wykonywaniem zarządzenia powierza się 

Kierownikowi Oczyszczalni, Dyrektorowi Laboratorium Centralnego, zgodnie z ich 

właściwością oraz Kierownikowi Wydziału Sprzedaży w zakresie prowadzenia rozliczeń za 

świadczone usługi. 

§ 3 

Cennik, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji na stronie internetowej Spółki. 

 

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.  

2. Z dniem 28 lutego 2022 roku traci moc obowiązującą Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2013 

Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 1 marca 2013 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 1 czerwca 

2015 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia cen za usługi 

świadczone przez MWiO sp. z o.o. w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków 

dostarczanych wozami asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych do 

Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądza.   
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Załączniki:  

1. Cennik za usługi odbioru i oczyszczania ścieków dostarczanych wozami 

asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych świadczonych przez 

Oczyszczalnię Ścieków w Nowej Wsi. 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie otrzymują:  

 

Wszystkie komórki.  
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Wewnętrznego  

Nr 3/2022 z dn.28.02.2022 r.  

 

 

Cennik za usługi odbioru i oczyszczania ścieków dostarczanych wozami  

asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych świadczonych  

przez Oczyszczalnię Ścieków w Nowej Wsi 

/Obowiązujący od dnia 1 marca 2022 r. / 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł (netto) 

1. 

Odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych wozami 

asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych 

do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi przy wskaźniku ChZT do 

10.000 mg O2/l 

5,50 za 1 m3   

2. 

Odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych wozami 

asenizacyjnymi na punkt zlewny ścieków dowożonych 

do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi przy wskaźniku ChZT 

powyżej 10.000 mg O2/l 

12,00 za 1 m3   

 

Postanowienia dodatkowe:  

• Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 

• Laboratorium Centralne wykona badania próbek ścieków i udostępni ich wyniki Wydziałowi 

Oczyszczalni w terminie 7 (siedmiu) dni od dostarczenia próbek. 

• Cenę za analizę próbki ścieków w zakresie wskaźnika pH, ChZT wykonywaną przez 

Laboratorium Centralne określa aktualny „Cennik za usługi świadczone przez Laboratorium 

Centralne oraz zasad stosowania cennika”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


