
 

 

 

 

WAŻNE ZMIANY DLA FIRM ASENIZACYJNYCH 

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy Prawo wodne  

oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Przedstawiamy najważniejsze informacje wynikające z wprowadzonych zmian. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieki pobrane ze zbiorników bezodpływowych umiejscowionych na terenie aglomeracji  

na obszarze działalności Aquanet S.A. można oddać w następujących stacjach zlewnych 

(zgodnie z posiadanym zezwoleniem): 
 

AGLOMERACJA POZNAŃ 
 Poznań, ul. Serbska 3    (LOŚ) 
 Luboń, Dębiecka 2    (stacja zlewna) 
 Swarzędz, ul. Poznańska 70A   (stacja zlewna) 
 *Pobiedziska, ul. Goślińska    (stacja zlewna) 

AGLOMERACJE KÓRNIK, MOSINA-PUSZCZYKOWO,  
 MUROWANA GOŚLINA 

 Poznań, ul. Serbska 3    (LOŚ) 
 Luboń, Dębiecka 2    (stacja zlewna) 
 Swarzędz, ul. Poznańska 70A     (stacja zlewna) 
 Borówiec, ul. Szkolna    (OŚ w Borówcu) 
 Puszczykowo, ul. Mocka 1   (OŚ Mosina) 
 Szlachęcin 7     (OŚ w Szlachęcinie) 
 *Pobiedziska, ul. Goślińska    (stacja zlewna)    

AGLOMERACJA CHLUDOWO 
 Poznań, ul. Serbska 3    (LOŚ) 
 Luboń, Dębiecka 2    (stacja zlewna) 
 Swarzędz, ul. Poznańska 70A   (stacja zlewna) 
 Borówiec, ul. Szkolna    (OŚ w Borówcu) 
 Puszczykowo, ul. Mocka 1   (OŚ Mosina) 
 Szlachęcin 7     (OŚ w Szlachęcinie) 
 Chludowo, Golęczewska 22   (OŚ w Chludowie) 
 *Pobiedziska, ul. Goślińska    (stacja zlewna) 

*Informujemy, że stacja zlewna Pobiedziska eksploatowana jest przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach. 

…………………………………………………………………………….

 

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków (niezależnie od miejsca wytworzenia) są 

przyjmowane tylko na stacjach zlewnych w Luboniu i w Swarzędzu (pod warunkiem 

posiadania zgody Aquanet S.A. na wjazd i zrzut ścieków). 

 

 



 
 

       
 
 

 

Jeśli posesja nie leży na obszarze żadnej z wymienionych aglomeracji, należy upewnić się czy 

nie znajduje się w innej, np. sąsiadującej aglomeracji. Jeśli nie znajduje się w żadnej  

z aglomeracji, wówczas nieczystości ciekłe można dostarczyć  do następujących stacji zlewnych 

(zgodnie z posiadanym zezwoleniem): 
 

 Poznań, ul. Serbska 3    (LOŚ) 
 Luboń, Dębiecka 2    (stacja zlewna) 
 Swarzędz, ul. Poznańska 70A   (stacja zlewna) 
 Borówiec, ul. Szkolna    (OŚ w Borówcu) 
 Puszczykowo, ul. Mocka 1   (OŚ Mosina) 
 Szlachęcin 7     (OŚ w Szlachęcinie) 
 Chludowo, Golęczewska 22   (OŚ w Chludowie) 
 *Pobiedziska, ul. Goślińska   (stacja zlewna) 

 
*Informujemy, że stacja zlewna Pobiedziska eksploatowana jest przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach. 

……………………………………………………………………………. 
 

    

   

W celu ułatwienia sprawdzenia na terenie której aglomeracji leży posesja, z której odbierane są 

ścieki z szamba, można skorzystać z poglądowej mapy. Aby ściągnąć mapę np. na telefon 

komórkowy,  należy skorzystać z kodu QR lub wejść na stronę  www.aquanet.pl i wybrać 

zakładkę dla biznesu  nieczystości ciekłe  firmy asenizacyjne  stacje zlewne.    

W przypadku wątpliwości co do granic aglomeracji i lokalizacji nieruchomości, można 

skorzystać z uchwał gmin wyznaczających aglomeracje, które można znaleźć w Internecie.  

 

Zachęcamy do korzystania z mapy. 

 

…………………………………………………………………………….

 
 
 
 

 
Jeżeli w zezwoleniu, które posiadasz nie masz stacji zlewnej, do której można oddać ścieki to: 
 

 uzyskaj od Aquanet zgodę na zrzut, 
 złóż wniosek o zmianę zezwolenia do gminy, 
 prześlij skan nowego zezwolenia na klient@aquanet.pl.

 

…………………………………………………………………………….

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych 

eksploatowanych przez Aquanet S.A.  

 CENNIK NA ROK 2023  
 

 Rodzaj Cena netto / 1m3 VAT* Cena brutto / 1m3 

Ścieki bytowe i przemysłowe 11,85 zł 8% 12,80 zł 

Ścieki z ROD 16,00 zł 8% 17,28 zł 

Ścieki z toalet przenośnych 100,59 zł 8% 108,64 zł 

Ścieki z przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

78,27 zł 8% 84,53 zł 

*Stawka VAT aktualna na dzień 01.11.2022. W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto może ulec zmianie. 


