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UCHWAŁA NR III/17/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakłąd Komunalny na 
terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2011r. - 29.02.2012r. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami). 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

Na podstawie wniosku przedłożonego przez Kobiórski Zakład Komunalny z dnia 20.12.2010 r. 
zweryfikowanego przez Wójta, Rada Gminy zatwierdza, taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej 
kanalizacji sanitarnej, obowiązującą odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobiór, jak w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Przyjęta ninejszą uchwałą taryfa obowiązuje od 1.03.2011 do 29.02.2012. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.

załącznik do uchwały

Zalacznik1.doc


Załącznik do uchwały  Rady Gminy Kobiór 

Nr III/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

Zatwierdzający taryfę na okres 


od 1.03.2011 do 29.02.2012

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.


1. Rodzaje prowadzonej działalności.


Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór utworzonym Uchwałą 

Nr XI/5/52/03 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2003 r. Zakład rozpoczął swą działalność od dnia 1 września 2005 r. 


Podstawową działalnością Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jest eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków "Wschód".


Działania te realizowane są poprzez zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym przez Urząd Gminy do wykonywania usług związanych z odbieraniem i oczyszczaniem ścieków bytowo-komunalnych na terenie Gminy Kobiór.


Działalność ta prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodno-prawne RO.6223-37/05 z dnia            14 grudnia 2005 r. obowiązujące od 1 stycznia 2006 r.


Należy przypomnieć, że przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi
: 

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,


b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033),


c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,


d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,


e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,


f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,


g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Ustawa wyróżnia kilka rodzajów ścieków:


a) ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, 


b) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 


c) ścieki przemysłowe - ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.


Niniejsza taryfa nie obejmuje usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją ogólnospławną, ze względu na brak znaczących dostawców tych ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy.


Zgodnie z ustawą, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:


· uzyskanie niezbędnych przychodów,


· ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,


· eliminowanie subsydiowania skrośnego,


· motywowanie odbiorców usług do ograniczania zanieczyszczenia ścieków,


· łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.


W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych ma zastosowanie taryfa niejednolita wieloczłonowa. Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki oznaczają jednakową dla wszystkich odbiorców opłatę wyrażoną w złotych za m3 oraz jednakowe stawki opłaty abonamentowej.


3. Taryfowe grupy odbiorców usług.


Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:


· wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,


· dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,


· strukturę planowanej taryfy,


· spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,


· stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,


· wyposażenie w urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujące:


1. gospodarstwa domowe,


2. obiekty użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, Dom kultury, Urząd Gminy),


3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


Wydzielenie trzech grup odbiorców umożliwia ustalenie dopłaty dla jednej, wybranej grupy odbiorców.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W związku z powyższym, wnioskujemy o ustalenie struktury taryfowej i wysokości cen za 1 m3 ścieków na okres od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. w następujący sposób (w złotych, netto):

1. Wysokość ceny za 1 m3 ścieków na okres od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. 

(w złotych, netto):

		Za ścieki komunalne wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

		2010/2011

- ceny obecne

		2011/2012

- ceny wnioskowane



		1. gospodarstwa domowe, 

2. obiekty użyteczności publiczne, 

3.  podmioty prowadzące działalność gospodarczą

4. stawka opłaty abonamentowej (jednakowa dla wszystkich odb.)

		7,00 zł/m3


7,00 zł/m3


7,00 zł/m3


5,00 zł/odb./m-c

		7,00 zł/m3

7,00 zł/m3


7,00 zł/m3


5,00 zł/odb./m-c





2. Stawka opłaty za przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźników zanieczyszczenia ścieków wprowadzanych do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej:


		L.P.

		WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA

		JEDND.

		KATEGORIA ŚCIEKÓW

		DOPUSZCZALNE



		

		

		

		I

		II

		III

		WARTOŚCI



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Zawiesiny ogólne

		mg/l

		165

		250

		330

		500



		2

		ChZTCr

		mgO2/l

		500

		750

		1000

		3500



		3

		BZT5

		mgO2/l

		350

		525

		700

		2000



		4

		Azot ogólny

		mgN/l

		200

		300

		400

		500



		5

		Fosfor ogólny

		mgP/l

		10

		15

		20

		25



		6

		Ogólny węgiel organiczny

		mgC/l

		200

		300

		400

		500



		7

		Chrom ogólny

		mg Cr/l

		-

		-

		-

		0,5*



		8

		Nikiel

		mgNi/l

		-

		-

		-

		0,5*



		9

		Pozostałe maksymalne (dopuszczalne) wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006  w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.u.nr 136 poz. 964)





* wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zostały obniżone ze względu na rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków zgodnie z § 13  Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.


Dokonuje się podziału ścieków na kategorie według ilości zawartych w nich zanieczyszczeń:

1. Dla I kategorii ścieków ustala się cenę podstawową zgodnie z uchwaloną taryfą.

2. Dla II kategorii ścieków ustala się cenę zwiększoną o 50% w stosunku do ceny określonej dla ścieków kategorii I.


3. Dla III kategorii ścieków ustala się cenę zwiększoną o 100% w stosunku do ceny określonej dla ścieków kategorii I.

4. Dla ścieków, w których zawartość zanieczyszczeń jest wyższa od ilości zanieczyszczeń dla kategorii III opłata dodatkowa za każdy m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana będzie proporcjonalnie do wysokości najwyższego przekroczenia ilości zanieczyszczeń        w stosunku do ścieków I kategorii.


5. Dla ścieków przekraczających pozostałe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w tabeli nr 1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 ) ustalona będzie  (oprócz opłaty opisanej w pkt. 1-4) jednorazowa opłata dodatkowa liczona proporcjonalnie do wysokości najwyższego przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnej, pomnożonej przez miesięczną ilość zrzuconych ścieków         w miesiącu poprzedzającym przeprowadzone badanie.


6. W przypadku ponownego wystąpienia przekroczenia zanieczyszczeń, o których mowa w pkt.5       w terminie do 30 dni od daty pierwszej analizy stwierdzającej przekroczenie – Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie               z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń za odprowadzanie ścieków.


Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszego wniosku taryfowego, na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków.


Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. 
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, na warunkach technicznych określonych przez Kobiórski Zakład Komunalny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych    w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.








� Art. 2 pkt 8 ustawy.
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