
Regulamin korzystania z punktu zlewnego ścieków dowożonych 

z terenu Gminy Babice. 

 

1) Adres punktu zlewnego: Babice, ul. Zakopiańska, 32-551 Babice. 

2) Punkt zlewny czynny jest: 

 od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 22:00, 

 w niedziele i święta – nieczynny. 

3) Zrzuty nieczystości ciekłych dokonywane będą w odstępach co najmniej 50 minutowych, 

maksymalna ilość pojedynczego zrzutu nie może przekroczyć 10 m
3
. 

4) Punkt zlewny organizacyjnie podlega Gospodarce Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. 

5) Z punktu zlewnego mają prawo korzystać wyłącznie przewoźnicy posiadające stosowne 

zezwolenia oraz mający zawarte umowy z Gospodarką Komunalną w Babicach Sp. z o.o. 

6) Kierowca samochodu asenizacyjnego podjeżdżając do punktu zlewnego zobowiązany jest         

na żądanie pracownika Spółki poddać samochód kontroli. 

7) Kontrola, o której mowa w punkcie 5 obejmuje: 

 stwierdzenie prawa do korzystania z punktu zlewnego, 

 ocenę stanu technicznego instalacji do opróżniania samochodu (tzn. szczelności 

zaworów, węży, szybkozłączy, itp.), 

 pobór próbek do badania. 

8) Przed rozpoczęciem spustu ścieków kierowca samochodu asenizacyjnego powinien: 

 połączyć giętkim wężem, zaopatrzonym w szybkozłącze spust zbiornika                            

na samochodzie z łączem punktu zlewnego, 

 otworzyć stację przy pomocy odpowiedniego identyfikatora, 

 odkręcić zawór spustowy beczki asenizacyjnej, 

 po całkowitym opróżnieniu zbiornika zamknąć zawór spustowy i rozpiąć układ 

połączeń, 

 wszystkie połączenia oraz wąż winny być szczelne. 

9) Rozładunek zbiornika winien odbywać się grawitacyjnie, tzn. bez dodatkowego 

wspomagania  urządzeniami pompującymi. 

10) Po zakończeniu rozładunku i rozpięciu układu połączeń, kierowca powinien umyć samochód 

przed opuszczeniem punktu zlewnego. 

11) Zobowiązuje się przewoźnika do bezwzględnego przestrzegania porządku w miejscu zrzutu 

nieczystości ciekłych i utrzymaniu drożności istniejących studzienek. 

12) Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. w przypadku awaryjnym może odmówić 

przyjęcia nieczystości ciekłych, wskazując inne miejsce zrzutu lub inny termin przyjęcia 

nieczystości ciekłych. 

13) Kierowcy samochodów asenizacyjnych mają obowiązek stosować się do doraźnych poleceń 

wydawanych przez pracownika Spółki, dotyczących eksploatacji tego punktu. 

14) Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.02.2017r. 

  

 

 

 

 

 

                                            Zarząd Gospodarki Komunalnej 

                                                                                                              w Babicach Sp. z o.o. 


