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1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest określenie standardów postępowania podczas kwalifikacji do
poszczególnych grup taryfowych ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez zakłady
przemysłowe, usługowe i handlowe, zwane dalej Zakładami.
2. Zakres i przedmiot stosowania
Procedura obowiązuje przy kwalifikacji ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez
Zakłady podlegające kontroli przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Procedura jest stosowana w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przez Dział Obsługi Klienta
i Laboratorium.
3. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność w zakresie niniejszej procedury jest następująca:
1) Kierownik Działu Obsługi Klienta odpowiada za:
a) zlecenie do Laboratorium rocznych badań ścieków odprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych przez Zakłady, z którymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma
podpisane umowy na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
b) zlecenie do Laboratorium dodatkowych badań ścieków odprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych przez Zakłady,
c) zlecenie do Laboratorium badań dla Zakładów, z którymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. zawarł nowe umowy,
d) przeprowadzenie kwalifikacji ścieków pochodzących z Zakładów do odpowiednich grup
taryfowych,
e) opracowanie zestawienia przynależności Zakładów do odpowiednich grup taryfowych
i uzyskanie akceptacji Zarządu Spółki,
f) alokację zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych do odpowiedniej grupy taryfowej,
g) przygotowanie i przekazanie do zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych informacji
o przynależności ich ścieków do odpowiedniej grupy taryfowej na czas obowiązywania taryf.
2) Kierownik Laboratorium odpowiada za:
a) pobór prób ścieków z Zakładów zleconych do kontroli przez Kierownika Działu Obsługi Klienta
oraz wykonanie ich analizy
b) przekazanie do Działu Obsługi Klienta wyników badań ścieków z Zakładów wykonanych
zgodnie z ppkt.a.
4. Opis postępowania
1) Kierownik Działu Obsługi Klienta w pierwszym tygodniu każdego roku przekazuje do Laboratorium
roczne zlecenie badań ścieków odprowadzanych do kanalizacji z Zakładów, z którymi są podpisane
umowy na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2) W ciągu całego roku Kierownik Działu Obsługi Klienta w miarę potrzeb przekazuje do Laboratorium
dodatkowe zlecenia badań ścieków nie objętych zleceniem rocznym.
3) Laboratorium po zakończeniu badań przekazuje drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta
wynik w formie określonej przez Kierownika Działu Obsługi Klienta.
4) Kierownik Działu Obsługi Klienta w miesiącu marcu każdego roku przygotowuje zestawienia
przynależności Zakładów do odpowiednich grup taryfowych zgodnych z zasadami, które będą
obowiązywały przez kolejne 12 miesięcy i zapewnia dostarczenie tej informacji do Zakładów
najpóźniej do końca marca każdego roku.
5) Grupa taryfowa przydzielona na podstawie kwalifikacji danemu Zakładowi obowiązuje przez 12
miesięcy w okresie obowiązywania taryf z zastrzeżeniem pkt. 4.1 ppkt 5.
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4.1. Sposób kwalifikacji ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, usługowych
i handlowych do grup taryfowych dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacji sanitarnej.
1) Kwalifikacji podlegają Zakłady, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
a) wykonano co najmniej 3 badania stężeń odprowadzanych ścieków
b) co najmniej 50 % prób wykazało przekroczenia dopuszczalnych wskaźników przewidzianych
dla 1 i 2 grupy taryfowej.
2) Do 2 grupy taryfowej kwalifikowane są Zakłady, dla których nie mają zastosowanie warunki
określone w pkt. 4.1
3) Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, dla których mają zastosowanie warunki określone
w pkt. 4.1 kwalifikowane są do grupy taryfowej zgodnej z najwyższym stężeniem wskaźnika:
 ChZT lub
 zawiesina ogólna lub
 fosfor ogólny lub
 azot ogólny
w którejkolwiek z prób
4) Kierownik Działu Obsługi Klienta może w oparciu o wyniki dodatkowych badań ścieków dokonać
ponownej kwalifikacji danego Zakładu do odpowiedniej grupy taryfowej w trakcie trwania okresu
taryfowego. Zmiana kwalifikacji następuje od następnego okresu rozliczeniowego chyba, że
dostępne są dane wskazujące na zasadność zmiany kwalifikacji od wcześniejszego okresu.
5) Każdy Zakład ma prawo na swój koszt zlecić Laboratorium Spółki dodatkowe badania. Wyniki
z tych badań będą brane do kwalifikacji pod warunkiem, iż zostanie to odnotowane w protokole
poboru ścieków.
6) W przypadku nowych Zakładów w momencie podpisania umowy zostają oni zakwalifikowani do
2 grupy taryfowej, następnie Kierownik Działu Obsługi Klienta dokonuje analizy rodzaju
działalności zakładu oraz rozpoczyna procedurę kwalifikacji ścieków do odpowiedniej grupy
taryfowej. W przypadku, gdy w wyniku analizy następuje zmiana kwalifikacji grupy taryfowej,
zmiana ta jest skuteczna od początku okresu obowiązywania umowy. Powyższe nie ma zastosowania,
jeżeli Kierownik Zakładu na podstawie znajomości procesu technologicznego sam zakwalifikuje
ścieki z Zakładu do wyższej niż 2 grupy taryfowej.
5. Powiązania
Niniejsza procedura jest powiązana z:
a) obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
6. Informacje dodatkowe
6.1 .Terminologia
Próba – próba ścieków pobrana jednego dnia
Parametr/wskaźnik – substancja badana w próbce ścieków
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