UCHWAŁA NR XXVII/189/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Kąty
Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie
Tarnów Opolski, określone z załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tarnów Opolski w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 6 grudnia 2016 r.

CENY I STAWKI OPŁAT
ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
na terenie miejscowości Przywory i Kąty Opolskie w Gminie Tarnów Opolski
na okres od 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018r.

Spis treści:
1. Informacje ogólne.
2. Rodzaje prowadzonej działalności.
3. Rodzaj i struktura cen i stawek opłat.
4. Grupy odbiorców usług.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
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1. Informacje ogólne
Niniejsza propozycja cen i stawek opłat stanowi podstawę rozliczeń z odbiorcami
usług oraz warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miejscowości Przywory i Kąty
Opolskie w Gminie Tarnów Opolski na okres 18 miesięcy od dnia 01 stycznia 2017r. do 30
czerwca 2018 r. Ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie zasad określonych w art.
24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej Ustawą, poprzez wyznaczenie uzasadnionych kosztów
świadczenia usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zasady
rachunku ekonomicznego poprzez kalkulację planowanych dla pierwszego roku działalności
kosztów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług odprowadzania ścieków
świadczonych przez Park Technologiczno – Innowacyjny Sp. z o.o. zwany dalej Spółką na
terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski.
2. Rodzaje prowadzonej działalności
Spółka od 01.09.2016r. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę a od 01.01.2017r. będzie prowadzić nowy rodzaj działalności w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja nr
ZPŚ.7021.1.2016 z dnia 16.09.2016r. Spółka działa zgodnie z Regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów Op. z dnia
06.09.2007r. - nr uchwały X/70/07.
Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:
- pobór i uzdatnianie wody;
- rozprowadzanie wody;
- wymiana i legalizacja wodomierzy głównych;
- konserwacja sieci wodociągowej z hydrantami oraz kanalizacyjnej;
- wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla odbiorców wody;
Przedmiotem działania Spółki w zakresie odprowadzania ścieków od 01.01.2017r. będzie:
- odbiór i odprowadzanie ścieków,
- konserwacja sieci kanalizacyjnej;
- utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych;
- wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców;
- wykonywanie instalacji kanalizacyjnej,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
Spółka prowadzi, ponadto inną działalność na terenie gminy obejmującą:
- wywóz nieczystości płynnych;
- zimowe utrzymanie dróg;
- administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- naprawy i remonty maszyn;
- wynajem pojemników na odpady komunalne;
- wynajem wózków widłowych, maszyn i urządzeń;
- inne usługi zlecone przez gminę;
3. Rodzaj i struktura cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków są podzielone na dwie grupy
odbiorców usług w zależności od rodzaju okresu rozliczeniowego. Ceny i stawki opłat za
odprowadzanie ścieków zawierają jednolitą cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków i stawki
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opłat stałych (abonament) od licznika głównego i podlicznika.
4. Grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ( w oparciu o zapisy ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm.) wyłoniono dwie grupy odbiorców usług cen i stawek
opłat:
• Odbiorcy indywidualni – Grupa 1 oznaczoną symbolem „G 1”, obejmującą
odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) usług zbiorowego
odprowadzania ścieków rozliczanych w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
• Odbiorcy pozostali – Grupa 2 oznaczoną symbolem „G 2”, obejmującą odbiorców
pozostałych (m.in. odbiorcy instytucjonalni) usług zbiorowego odprowadzania
ścieków rozliczanych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp.

Wyszczególnienie
Grupa odbiorców
usług
1

Wysokość cen i stawek opłat

Rodzaj cen i stawek opłat

Netto

Jedn. miary

2
cena za odprowadzane ścieki
bytowe

3

4

7,95

zł/1 m3

zł/za
1

9,34

Licznik główny

6,35

Podlicznik

G1
stawka opłaty abonamentowej

cena za odprowadzane ścieki
przemysłowe

7,95

7,23
2

G2
stawka opłaty abonamentowej
4,25

rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego
za jeden okres
rozliczeniowy
(2 m-ce)

zł/1 m3

zł/za
rozliczenie
Licznik główny
jednego
przyrządu
pomiarowego
za
jeden okres
Podlicznik
rozliczeniowy
(1 m-c)

Do wymienionych w tabeli cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług
w obowiązującej wysokości.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
W rozliczeniach za odprowadzane ścieki z odbiorcami usług zgodnie z ich
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sklasyfikowaniem do grup cen i stawek opłat obowiązywać będą zróżnicowane w zależności
od grupy odbiorców usług ceny i stawki opłat oraz niżej opisane zasady ich stosowania na
podstawie:
a) ceny – wyrażonej w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków, których rozliczenie
odbioru odbywa się na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego lub przyrządu pomiarowego (wodomierz główny/podlicznik
/przepływomierz). W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie
zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość ich zużycia na ten cel
ustalona jest na podstawie zgłoszonego Spółce urządzenia pomiarowego (podlicznika)
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
b) stawki opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonych ścieków, płaconej
za każdy 1 miesiąc -grupa G 2, za każde 2 miesiące -grupa G 1 bez względu na rozmiary
ilości odprowadzonych ścieków lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych od 1
dostawcy ścieków/za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego/jeden okres rozliczeniowy.
Stawki opłat abonamentowych ustalone zostały na podstawie kosztów związanych z obsługą
przyłącza kanalizacyjnego, utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz na
podstawie kosztów związanych z dokonaniem odczytów, wystawianiem i dostarczaniem
faktur za odebrane ścieki. Powyższy sposób wyliczania opłat abonamentowych wynika z
przyjętych standardów ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe – ilość
dostarczonych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i terminach
określonych w umowie.
Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są w dwóch okresach
rozliczeniowych:
- co dwa miesiące w przypadku odbiorców indywidualnych – grupa pierwsza – G 1
- co miesiąc w przypadku odbiorców pozostałych (instytucjonalnych, firm) - grupa druga – G
2.
Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy okres rozliczeniowy, także w przypadku
braku poboru wody i dostarczonych ścieków.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zbiorowe zapewnienie odbioru ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości
odbioru uzasadnia jednolita cena za każdy odprowadzony 1 m3 ścieków. Dotyczy to zarówno
zbiorowego odprowadzania ścieków od odbiorców indywidualnych jak i pozostałych
(instytucjonalnych), z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków
użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowe i odbiorców
przemysłowych.
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków zakłada się, że nie będzie występowało
zróżnicowanie zakresu usług dla poszczególnych grup odbiorców mające wpływ na ceny i
stawki opłat poza zróżnicowaniem pod względem okresu rozliczeniowego. Jakość
dostarczanych ścieków mimo, że jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, nie
powoduje dla Spółki zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania gdyż ścieki
odprowadzane są hurtowo z terenu Gminy Tarnów Opolski na teren Miasta Opole w
jednolitej cenie na podstawie zawartej z WiK Opole Sp. z o.o. umowy na hurtowy odbiór i
oczyszczanie ścieków.
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7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców
Na terenie Gminy Tarnów Opolski z usług kanalizacyjnych korzysta ok. 70% ludności.
Z tego ok. 25% od 01.01.2017r. będzie obsługiwane przez Spółkę. Z uwagi na planowaną
sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie wielkości powyższe powinny
systematycznie wzrastać.
Jakość dostarczanych ścieków może być zróżnicowana w zależności do ich
pochodzenia, jednak ze względu na jednolitą cenę za hurtowy odbiór ścieków nie powoduje
zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania. Koszty te są takie same w przypadku
ścieków bytowych jak i ścieków przemysłowych z drugiej grupy odbiorców usług. Zbiorowe
odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady techniczne i technologiczne.
W zakresie odprowadzania ścieków Spółka szacuje, że będzie ponosić nieco
zróżnicowane koszty stałe utrzymania urządzeń w gotowości, odczytu i w zakresie
rozliczenia w stosunku od rodzaju okresu rozliczeniowego co uzasadnia stosowanie
zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych dla wyłonionych dwóch grup odbiorców
usług. Koszty te Spółka poniesie niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca usług w
danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki, a ponoszenie tych kosztów wymuszone
jest koniecznością utrzymania w gotowości urządzeń, dokonywanie odczytów i rozliczeń.
7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka będzie realizowała zadania na podstawie:
- decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nr ZPŚ.7021.1.2016 z dnia 16.09.2016r.;
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie jego
działania;
- umów z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych;
przy zachowaniu standardów jakościowych określonych przepisami prawa m.in. przepisami
prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ustalającymi wymagania dotyczące jakości
odprowadzanych ścieków.
Bieżące analizy jakości odprowadzonych ścieków będą prowadzone przez wyspecjalizowane
laboratorium fizyko – chemiczne, oraz okresowo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Dział księgowości prowadzi rozgraniczenia kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej
działalności a przez to eliminację subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami
prowadzonej działalności.
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