
R'ADA (;MINY
KOBYLNICA
ul. Gt6uzna 20

78-261 Kobylnica
UCHWALA NRXLI338I2017
RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w
na terenie Gminy Kobylnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.22016r., poz.446
ze zn.) oraz art. 24 ust.1, 5 i 10 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopataeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu 6ciek6w (t.j. Dz. U. 22017r., poz.328), Rada Gminy Kobytnica uchwala, co nastgpuje:

sl
1. Zafuierdza siq taffi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg izbiorowego odprowadzenia 5ciek6w, przedstawione we

wniosku ,,Wodociqgi Slupsk" Spotka z o.o. z siedzibqw Slupsku, kt6re zostaly okre5lone w zalqczniku nr 1 do niniejszej

uchwaly.

2. Taryfy okre6lone w ust.1 obowiqzuj4od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czenrvca 2018 roku.

s2
Wykonanie uchwaly powieza sig W6jtowi Gminy Kobytnica.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 lipca 2017 roku i podlega publikacji w drodze ogloszenia na tablicy informacyjnej

i stronie internetowej Uzgdu Gminy Kobylnica w terminie 7 dni od dnia jej podjgcia.

.{cYPRZEWOI
RADY

Leon



Zal4czniknr I
do Uchwaty Nr XL 133812017

Rady Gminy Kobylnica
z dnia 25 maja 2017 roku

,rWodociqgi Slupsk" Sp6lka z o.o. w Slupsku

TARYFY DLA ZBTOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD4
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCINTOW

na terenie Gminy Kobylnica
na okres obowiqzywania: od dnia 01 .07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.



I. Informacie os6lne.

Taryfy zostaly opracowane przez przedsiEbiorstwo ,,wodoci4gi slupsk" sp' z o'o'

zwane datej 
- 
przedsigbiorstwem, na podstawie zasad okreSlonych w art. 20-23 Ustawy

z dnia 7 cierwca 2Ofilr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (tekst jednolity: Dz. IJ.22017 t. poL.328, ze zm.),zwanej dalej ustaw4oraz zgodnie

z przepiiami Rozporz[dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006t. w sprawie

okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczeh za zbiorowe

zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (D2.U.2006.127.886) zwanego dalej

rozporzqdzeniem.^ 
Taryfy stanowiq zestawienie cen i stawek optrat za zbiorowe zaopatrzenie w wodq

i zbiorowe- odprowadzanie Sciek6w obowi4Tujqcych na terenie Gminy Kobylnica w okresie

dwunastu miesipcy kalendarzolvych tj. od dnia 01 .07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. Taryfy

okreStaj4r6wnie2 warunki stosowania cen i stawek oplat'

faryfowe ceny i stawki oplat dotyczq wszystkich odbiorc6w uslug wodoci4gowo-

kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, Swiadczonych ptzez przedsiEbiorstwo

,,Wodoci4gi Slupsk" sP. z o. o.

Lgodnie z art.2)ustawy taryfaobejmuje r6wnie2 cenezawodg pobtanqzpublicznych studni

i Zdroj6w ulicznych, dozasilania publicznych fontann i na cele przeciwpolarowe oraz wodE

zuZytqdo zraszania publicznych ulic i teren6w zielonych'

Taryfy zostaly opracowane na podstawie przewidywanych koszt6w eksploatacji i utrzymania

inaas'truttury wodoci4gowej i kanalizacyjnej w tym odpis6w amortyzacyj nych'

II.

przedsigbiorstwo ,,Wodoci4gi Slupsk" Sp. z o.o. w Slupsku prowadzi dzialalnoSd w

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg na podstawie zezwolenia z dnia 31.03.2010 r.

wydanego na podstawie decyzji GKI-7035/412010 otaz w zakresie zbiorowego

odp.o*idrania sciek6w na podsiawie zezwolenia z dria 24.08.2009 r. wydanego decyzjq

W6jta Gminy Kobylnica GKI-7 034 I 1 I I 12009.
przldsiEbiorstwo w szczeg6lnoSci wykonuj e nastEpuj 4ce uslugi :

1. dostawy wody i odbioru Sciek6w,

2. eksploatacji ujEd wodY,

3. odprowadzania i oczyszczania Sciek6w,

4. prowadzenia gospodarki osadami,

5. tudowy i eksploatacji sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej

6. odbioru technicznego nowych wzqdzefi i sieci wodoci4golvych ikanalizacyjnych na

terenie gminY,
I. kontroli podl4czerl do cieci wodoci4golyych ikanalizacyjnych.

III.
zbiorowe odProwadzanie Sciek6w

Na podstawie $ 14 rozporz4dzenia przedsigbiorstwo:

w zale2noSci od przyjptego rodzaju taryf dla poszczeg6lnych taryfowych grup

odbiorc6w uslug, dokonalo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego



odprowadzania Sciek6w wyboru taryt niejednolitej zawierajqcej rolne dla
poszczeg6lnych taryfolvych grup odbiorc6w ceny za dostarczonq wodp i r62ne ceny za

odprowadzone Scieki oraz stawki oplat abonamentowych,

- w zaleLnoSci od struktury taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg jak i
zbiorowego odprowadzania Sciek6w przedsigbiorstwo dokonalo rvyboru taryry
wieloczlonowej, zawieraj4cej zar6wno ceny jak i stawki oplat d. ceng odniesion4do 1 m3

dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych Sciekr6w oraz stawkp optaty
abonamentowej, tj. wielkoSc v,ryruZon4 w jednostkach pienigZnych w zllodbiorcg uslug

za okres rozliczeniowy (miesi4c), kt6r4 odbiorca uslug jest zobowiqrany zap\aci(
przedsiEbiorstwu za utrzymanie w gotowoSci do Swiadczenia uslug urzqdzeh

wodoci4golyych lub kanalizacyjnych otaz za rozliczenie uslugi. Oplata abonamentowa w
zakresie uslug zbiorowego odprowadzania Sciek6w dotyczy odbiorc6w uslug
posiadaj4cych wlasne ujpcia wody, dla kt6rych przedsipbiorstwo Swiadczy wylqcznie
uslugi w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w.

Do cen i stawek oplat dolicza sig podatek od towar6w i uslug w wysokoSci okreSlonej

odrEbnymi przepisami.

Zgodnie z art. 20 ustawy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie

Sciek6w zo sta\y opracowan e z uw zglEdnieniem :

- niezbgdnych przychod6w alokowanych na poszczegolne taryfowe grupy odbiorc6w
uslug,

- zasady, 2e ceny i stawki oplat okreSlone w taryfie zostaly zrolnicowane dla
poszczeg6lnych taryfowych grup odbiorc6w uslug na podstawie

udokumentowanych r62nic koszt6w zbiorowego zaopatrzenia w wodE

i zbiorowego odprowadzania Sciek6w,

- wartoSci niezbqdnych przychod6w, kt6ra zostala ustalona na podstawie koszt6w
Swiadczenia uslug zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzenia
Sciek6w na terenie Gminy Kobylnica , poniesionych w poprzednim roku
obrachunkolyym tj. w okresie od 01 .03.2016r. do 28.02.2017r., na podstawie

ewidencji ksiEgowej prowadzonej zgodnie z ustaw4 z dnia 29 vtrzeSnia 1994r. o
rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330), umoZliwiaj4cej
wydzielenie koszt6w stalych i zmiennych, koszt6w i przychod6w zwiqzarrych
z poszczeg6lnymi rodzajami dzialalnoSci przedsigbiorstwa, a takhe koszt6w
zwiqzanych ze Swiadczeniem uslug wedlug miejsc powstawania koszt6w.
Prowadzona ewidencja ksiqgowa pozwala r6wnie2 na dokonanie alokacji
niezbEdnych przychod6w wedlug taryfowych grup odbiorc6w uslug.

Przedstawione do zatwierdzenia ceny za dostarczonq wodg i odprowadzone Scieki
oraz stawki oplat zostaly zgodnie z $ 13 ust 2 rozporzqdzenia skalkulowane w spos6b
zapewniaj4cy:

- uzyskanie z wplat odbiorc6w uslug przychod6w zapewniaj4cych finansowanie
dzialalnoSci przedsiEbiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy Kobylnica,

- motywowanie odbiorc6w uslug do racjonalnego korzystania z wody
i o granicze nia zanieczy szczenia Sciek6w,

- eliminacjq subsydiowania skroSnego,

- latwoS6 ustalania i sprawdzania naleZnoSci za Swiadczenie uslug.

J



Stawka oplaty abonamentowej zostala skalkulowana na podstawie koszt6w utrzymania w
g otowo S c i ur zqdzef, wo do c i 4go lvych lub kan al i zac yj nych or az za r o zliczenie.
Kosztv utrzvmania w gotowoSci urzadzefl wodociagowych ( oplata abonamentowa)
pomniejszajq kosztlz eksploatacji bed4ce podstaw4 do ustalenia ceny jednostkowej za

dostarczon4 wode i odprowadzone Scieki.

Stawka za przylqczenie do urzqdzen wodoci4golvych lub kanalizacyjnych zosta\a

skalkulowana na podstawie rzeczywistych koszt6w przeprowadzonych pr6b, do kt6rych
przedsi gbiorstwo zaliczylo wyl4cznie ko szty roboc izny or az pr acy sprzptu.

Prognozowane orz)rchody z planowanych oplat za przylaczenie pomniejszaja niezbedne
prz)rchod), stanowiace podstawg do wyliczenia cen i stawek oplat abonamentowych.

Stawka oplaty za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w pnzemyslowych do

rtrzqdzenkanalizacy jnychzostalaskalkulowananapodstawie:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym
odprowadzeniu Sciek6w (tekst jednolity - Dz. U. 22017 r. poa.328, ze zmianami).

2. Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreSlenia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczeh za zbiorowe

zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (Dz. U.2006 nr 127 poz. 886).

3. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzeSnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Budownictwa w sprawie

reahzacji obowi4Tk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania

Sciek6w do urzqdzefi kanalizacyj nych( Dz.U . z 201 6 r.,poz.l7 57 )

4. Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w
realizowanego na terenie Gminy Kobylnica
Kobylnica)

wodE i zbiorowego odprowadzania Sciek6w

(Uchwala XXXVII/47612009 Rady Gminy

WysokoSc oplaty za przekroczenie dopuszczalnych wartoSci wskaznikow

zanieczyszczeh we wprowadzanych Sciekach ustala sig w oparciu o Stawki oplat za

przekroczenia warunkdw wprowadzania Sciekdw przemyslowych do urzqdzeri kanalizacji
sanitarnej okreSlone w Tabeli nr 4.

Obci42enie za uslugi w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla podmiot6w

wprowadzaj4cych do trzqdzen kanalizacvjnych Scieki pzemyslowe, bpdzie zawieralo

lqcznqwartoSd wynikaj4c4z sumy iloczynu iloSci odprowadzonych Sciek6w i ceny 7 m3 za

odprowadzone Scieki do urzqdzeh kanalizacyjnych oraz iloczynu iloSci odprowadzonych

Sciek6w i sumy oplat za przel<roczenia iloSci dopuszczalnych wska2nik6w zanieczyszczen

okreSlonych w tabeli nr 4 oraz bgdzie zawreralo obciqZenie zt5ttil:u oplaty abonamentowej

Oplata abonamentowa dotyczy odbiorc6w posiadaj4cych wlasne ujqcia wody, dla kt6rych
przedsigbiorstwo Swiadczy uslugi wylqcznie w zakresie zbiorowego odprowadzania

Sciek6w.
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IV. Tarvfowe srupv odbiorc6w uslus.

Wyodrgbnienia taryfowych grup odbiorc6w uslug dotycz4cych zbiorowego
zaopatrzenia w wodg dokonano na podstawie r62nic w kosztach oplat za pob6r w6d w
zalelnofici od celu, na kt6ry woda zostanie ztZyla.
R6Znica oplat za pob6r w6d wynika z Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia

74 paldziernika 2008r. w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2008r.,

Nr 196, poz.l2l7).
Dla dziatalnoSci w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w, wyodrEbnienia dokonano

adekwatnie do grup wyodrgbnionych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodp, z

uwzglgdnieniem charakterystyki zatieczyszczeh w odprowadzanych Sciekach otaz

adekwatnie do ponoszonych koszt6w ( r62nych dla wyodrEbnionych grup odbiorc6w ze

wzglqdu na r6anice w kosztach wynikajqce z koszt6w eksploatacji przydomowych

przepompowni Sciek6w bgd4cych wlasnoSci4 przedsigbiorstwa).

Ze wzglgdu na wymienione wyhej uwarunkowania wyodrgbnione zostalo trry grupy

odbiorc6w uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz siedem grup odbiorc6w

uslug w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w

Tabela nr 1. Taryfowe grupy odbiorc6w uslug

Lp. Taryfowa grupa odbiorc6w uslug C harakterystyka zuLy cia
ZAOPATRZENIE w WOD{

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy uslug wykorzystuj4cy
wodg na cele socjalno -bytowe
(gospodarstwa domowe oraz Gmina
Kobylnica w zakresie dostaw wody
na cele okreSlone w art. 22wtav,ry).

Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludnoSci

w wodg do spo2ycia, zu?ywana na cele

socj alno-bytowe, do zasilania fontann
publicznych, do zraszania ulic i publicznych
teren6w zielonych

)

Przemysl i produkcja spoz5rwcza
Odbiorcy uslug wykorzystuj 4cy wodg
na cele zwiryane z produkcjq
przemyslowqoraz na cele zwiqzane z
produkcjq spoZywcz4

Woda przezlaczona na potrzeby produkcji
przemyslowej tj. cele inne niz cele socjalno -

bytowe oraz cele zwiqzane z produkcj4 w
kt6rej woda wchodzi w sklad albo
bezpoSredni kontakt z produktami
ZywnoSciowymi, farmaceutycznymi lub
przeznaczana i est do konfekci onowania

3.

Cele socjalne Odbiorcy uslug
wykorzystuj4cy wodE na cele
socjalno-bytowe oraz inne
cele(przeciwpoZarowe, do zasilania
fontann publicznych, do zraszania
ulic i publi cznych teren6w zielonych)

Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludnoSci

w wodq do spo2ycia, zu|ywana na cele

socj alno-bytowe, do zasilania fontann

publicznych, do zraszania ulic i publicznych

teren6w zielonych
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oDPRowADZANTE Scmr6w

G"upa I - dostawcy Sciek6w przemyslowych, w kt6rych posiadaniu znajdujq siq

przepompownie przydomowe bgdqce wlasnoSci4 przedsiqbiorstwa.

Grupa II - dostawcy sciek6w przemyslowych inni niz wskazani w grupie I,

Grupa III - gospodarstwa domowe, w kt6rych posiadaniu znajdttjqsiE przepompownie

przydomowe bgd4ce wlasnoSci4 przedsigbiorstwa,

Grupa IV- gospodarstw a domowe inne niz wskazane w grupie III,

Grupa V- pozostali dostawcy Sciek6w byowych, w kt6rych posiadaniu znajduj4 sig

przepompownie przydomowe bEd4ce wlasnosci4 przedsigbiorstwa

Grupa VI- pozostali dostawcy Sciek6w bytowych, inni niZ wskazani w grupie V.

Grupa VII- dostawcy Sciek6w wprowadzonych do kanalizacii zbiorczej zakofrczonei

zbiomikiem bezodplywowym stanowi4cym wlasnoS6 przedsigbiorstwa.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodE zawierajqu opr6cz ceny za 1m3 dostarczonej wody

stawkq oplaty abonamentowej, v,ryruZonqw jednostkach pieniEZnych w zllodbiorcE uslug na

okres rozliczeniowy
Taryfy za zbiorowe odprowadzanie Sciek6w zawierajq cenQ za 1 m3 odprowadzonych

Sciek6w oraz stawkE oplaty abonamentowej dla odbiorc6w posiadajqcych wlasne ujEcia

wody.
W przypadku braku wyposa2enia w wodomierze, odbiorcy rozliczani s4 wedlug przecigtnych

normzu|ycia wody.

Oplata abonamentowa jest to wielkoSd wyrailona w jednostkach pienigZnych, kt6rq odbiorca

uslug jest zobowiq,zany zaplacil przedsigbiorstwu za utrzymanie w gotowoSci do

Swiad czenia u slu g urzqdzefi wodoci4golvych lub kanalizacyj nych or az za rozliczenie.

V. Rodzaie i wysokoSd cen i stawek oplat.

W rozliczeniach z odbiorcami uslug, w zalelnoSci od ich zaklasyfikowania do

odpowiednich grup taryfowych, obowiqpuj qzrlhnicowane ceny i stawki oplat.

Na podstawie $ 5 Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie okreSlania taryf(...) przy rozliczeniach zt zbiorowe zaopatrzenie w wodp
i zb io rowe od p rowad zznie 5 ciek6w tary fa zaw ier a:

1. ceng za dostarczon4 wodp lub odprowadzone Scieki - tj. wielkoS6 wyraZonq
w jednostkach pieniEZnych, kt6rq odbiorca ustug ^jest obowi4Tany zap\acic
prr.d.iEbiorstwu wodoci4gowo-kanalizacyjnemu za lm3 dostarczonej wody lub za

1m3 odprowadzonych Sciek6w;
2. stawkp oplaty abonamentowej - niezale2n4 od iloSci dostarczonej wody lub

odprowadzonych Sciek6w, kt6rq odbiorca uslug jest zobowiryany zaplacic
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przedsiQbiorstwu za kaZdy miesiqc za utrzymanie w gotowoSci trzqdzet
wodoci4golvych lub kanalizacyjnych oraz za rozliczenie'

3. Tabela nr 2. Zestawienie cen i stawek oplat

WysokoSd cen i stawek oplat za odprow adzanescieki ( netto/brutto w zUm3)

Dostawcy Sciek6w przemyslowych, w kt6rych posiadaniu

znajdujqsiQ przepompownie przydomowe bgdqce wlasnosciq 13126114132

przedsiEbiorstwa

Dostawcy Sciek6w przemyslowych inni niZ wskazani w 
10,21^1103

grupie I

Gospodarstwa domowe, w kt6rych posiadaniu znajdujq sip

przepompownie przydomowe bEd4ce wlasnoSciQ 13,26114132

przedsipbiorstwa

Gospodarstwa domowe inne nilwskazani w grupie III 10121/11103

Pozostali odbiory uslug -dostawcy Sciek6w bytowych, w

kt6rych posiadaniu znajdujqsiE przepompownie przydomow e 13,26 I I 4,32

bgd4ce wlasnoSciq przedsigbiorstwa

Pozostali odbiory uslug -dostawcy Sciek6w bytowych, inni

niZ wskazani w grupie v 
\vvv vJ Lvvvrv'' 'q' 10'21/ll'03

Dostawcy Sciek6w wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej

zakohczonej zbiornikiem bezodplywowym stanowiqcym 25,18127119

wlasnoSi przedsigbiorstwa

WysokoSd cen i stawek oplat za dostarczon4 wodp( netto/ brutto w zUm3)

II

III

VI

VII

- dla gospodarstw domowYch
- dla przemyslu i produkcji spo2ywczej
- dla innych odbiorc6w na cele socjalno-

bytowe
- inne cele (przeciwpo2arowe, do zasilania

fontann publicznych, do zraszania ulic i
publicznych teren6w zielonYch)

3,2613,52
3,33/3,60
3,2613,52

3,2613,52

Oplaty abonamentowe w zakresie zbiorowego zaopatmenia w wodg 5'00/5140

(netto/brutto w zl-m-c/wodomierz)
Oplaty abonamentowe w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla odbiorc6w
posiadajqcych wlasne ujgcia wody 5,00/5,40 ( netto/bruttolw zUodbiorcA/m-c)
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Tabela nr 3. Stawki oplat zaprry\qczenie

Stawka oplaty za przyl1czenie do urzEdzefi

wodociagowych

L09,76 netto / 118,54 brutto
(w zl/odbiorcq ustugi)

Stawka oplaty za przylqczenie do urzqdzefi

kanalizacyinych

L09,76 netto lLL8,54 brutto
(w zl/odbiorcq ustugi)

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji
wyraZonych jako wskainiki

WartoS6
dopuszczalna

lmg/ll

Stawka
jednostkowa

lzVl<el
netto / brutto

I ) 3 4

1 Biologiczne zapotrzebowanie na tlen
BZT5

700 0,8210,89

2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen
CHZT

1400 0,41 10,44

J. Zawiesina og6lna s00 t.t4lt.23
4. Azot og6lny 100 5.7r t6.t7
5. Fosfor og6lny 15 38,09 141,14

Tabela nr 4. Stawki oplat zaprzekroczenia warunk6w wprowadzania Sciek6w

przemyslowych do urzqdzefi kanalizacji sanitarnej.

PSZ9STAT,E WSKAZNITT, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIp6ZNS.

6 Dwuchloro-dwufenylo-tr6j chloroetan (DDT)
7 WielopierScieniowe chlorowane dwufenyle

(PCB)
8 WielopierScieniowe chlorowane tr6jfenyle

(PCr)
9 Heksachlorocykloheksan (HCH)
10 Aldryna(CrzHsClo)
11 Dieldryna (CpHgC16O)

12 Endryna (C,2H3C16O)

13Izodryna (CpHaClo)
1 4 Tetrachlorometan (czterochlorek wEgla)

(ccl4)
15 Pentachloro fenol (PCP) 12,3,4,5,6-

pigciochloro-l -hydroksybenzenl i jego sole

1 6 Heksachlorobenzen (HCB)
1 7 Heksachlorobutadien (HCBD)
1 8 Trichlorometan (chloroform) (CHC13)
19 1,2-dichloroetan (EDC)
20 Trichloroetylen (TRI)
2 I Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

22Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech
izomer6w (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-

0

0

1255,9511356,43
1255,9511356,43

1255,9511356,43

1255,9511356,43
1255,9511356,43
1255,9511356,43
t255,9511356,43
1255,9511356,43
lt51,6611243,79

1151,6611243,79

1t5t,6611243,79
1151,661t243,79
t15t,6611243,79
115r,6611243,79
1151,6611243,79
115r,6611243,79
115t,6611243,79

0

0

0

0

0
0
J

2

aJ

J

2
)5

1

1

2
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TCB)
23 Kadm
24RtE(:
25Insektycydy z grupy wEglowodor6w

chlorowanych
26 Insektycydy fosforoorganiczne i

karbaminianowe
27 Absorbowalne zwiqzki chloroorganiczne -AOX
28 Antymon
29 Arsen
30 Chlor wolny
31 Chlor calkowity
32 Cyjanki wolne
33 Chrom+6
34Lotne zlvwqzki chloroorganiczne - VOX

(chlorowane wqglowodory lotne)
35 Lotne wEglowodory aromatyczne - BTX

(benzen, toluen, ksylen)
36Mted?
37 Nikiel
38 Ol6w
39 Siarczki
40 Srebro
41 Aldehyd mr6wkowy
42Chrom og6lny
43Bar
44Beryl
45 Bor
a6Cyja*i zwiqzarrc
47 Cynk
48 Cyna
49 Kobalt
50 Molibden
5l Selen
52Tal
53 Tytan
54 Wanad
55 Akrylonitryl
56 Fenole lotne (indeks fenolowy)
57 Kaprolaktam
58 Surfaktanty anionowe (substancje

powierzchniowo czynne anionowe)
59 Surfaktanty niej onowe (substancje

powierzchniowo czynne niejonowe)
60 Suma surfaktant6w anionowych i

niejonowych
6l Substancje ekstrahujqce sig eterem naftowym
62 WEglowodory ropopochodne (substancje

ropopochodne)

0,4
0,1
0,1

0,1

1

ll5r,66/1243,79
115r,6611243,79
ll5r,66/1243,79

115r,6611243,79

863,43/932,50

863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,43/932,50

863,431932,50

863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
863,431932,50
69r,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
691,021746,30
460,651497,50
460,651497,50
460,651497,50
460,651497,50

460,651497,50

460,651497,50

460,65/497,50
460,651497,50

0,3
0,3

1

4
0,5
0,5
1,5

1

1

1

1

1

0,5
2
1

5

1

I
5

5

2
I
1

1

1

1

2
20
0,1
l0
5

1

20
15

10
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63 Rodanki
64 Fluorki
65 Azotamonowy
66 Azot azotanowy
67 Azot azotynowy
68 Glin
69 Og6lny wggiel organiczny (OWO)
70 Potas
7l Siarczyny
7256d
73 Zelazo og6lne
74 Chlorki
75 Siarczany
76 Suma chlork6w i siarczan6w (C1+SOa)

Do cen i stawek oplat wymienionych w kwocie netto zostal doliczony podatek VAT
w wysokoSci wynikajqcej z odrgbnych przepis6w, obowi4Tujqcej w dniu skladania wniosku.

Na podstawie $ 5 pkt 6 rozporzqdzenia z sprawie olveilania taryf, wzoru wniosku o

zatwierdzenie taryf oraz worunkfw rozliczeri za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe

odprowadzanie iciekfw 1D2.TJ.2006.127.8861 ustalona zostala stawka oplaty dodatkowej
zn przekroczenie warunk6w wprowadzenia Sciek6w przemyslowych do urz4dzertr

kanalizacyjnych.

l. W razie przekroczenia r6wnoczeSnie dw6ch lub wigcej wskaZnikach zanieczyszczeh

wymienionych w Tabeli nr 4 w grupie wskainikriw podstaworvych w pozycjach 1 + 5,

wymiar oplaty za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do

urzqdzefi kanalizacyjnych ustala siQ przyjmuj4c ten ze wska2nik6w, kt6rego

pr zel<r o c zeni e po c i qg a za s ob q naj v,ry Zszqoplat g.

2. W razie przek,roczenia r6wnoczeSnie dw6ch lub wigcej wskaznik6w zanieczyszczeh

wymienionych w Tabeli nr 4 w grupie wskainikriw pozostalych, w tym substancji
niebezpiecznych, wymienionych w pozycjach 6 + 81, wymiar oplaty za przektoczenie

warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do trzqdzeh kanalizacyj nych ustala siq

przyjmuj4c tenze wskaznik6w, kt6rego przek,roczenie poci4ga za sobqnajv'rylszqoplatE.

3. W razie przek,roczen dopuszczalnych wartoSci we wskaznikach zarieczyszczeh

r6wnoczesnie we wskaZnikach z grupy wskaznik6w podstawowych, jak i pozostalych

wskaZnik6w wymiar oplaty dodatkowej ustala siE jako sumE oplat Wznaczonych wg
zasadopisanychwpunkcie I i 2.

4. Stawki oplaty dodatkowej dla grupy wskaZnik6w podstawowych kalkulowane sq na

podstawie Art. 20, ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym
odprowadzaniu iciekfw r uwzglqdniajq uSrednione koszty zmienne oczyszczania Sciek6w
poniesione na zredukowanie j ednostki ladunku zarieczy szczen.

5. Przy kalkulowaniu stawek oplat za ladunek ponadnormatywny posluZono siQ

nastgpuj qcymi przepisami :

a. Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 8 wrzeSnia 2015 r. w sprawie wysokoSci
stawek kar zaprzel<roczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz za

przektoczenie dopusz czalnego poziomu halasu, na rok 20 I 6 (M.P . 2015 poz. 904)

10

25
10

30
1

J

30
80
l0

800
10

1000
s00
1,5

460,651497,50
263,251284,3t

26,31128,41
26,31/28,41
26,31128,41
15,8y17,07
15,81117,07

15,81117,07

15,8ll17,07
15,81117,07
15,81117,07
4,8715,26
4,8715,26
4,8715,26
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b. Rozporzqdzerua Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w,
jakie naleay spetrni6 przy wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

c. ObwieszczeniaMinistralnfrastruktury i Budownictwaz dnia28 wrzeSnia 2016r.w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Budownictwa w sprawie

sposobu realizacji obowi4Tk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowychoraz warunk6w
wprowadzania Sciek6w do vrzqdzefikatnlizacyjnych (Dz.U. 22016 r.,poz. 1757)

6. Szczeg6lowe warunki wprowadzania Sciek6w przemyslowych do urzqdzeh

kanalizacyjnych okresla Zalqcznik do Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie
Sciek6w.

Zasady naliczania oplat za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w

przemyslowych do urz4dzeri kanalizacji sanitarnej.

1. Podstaw4 stwierdzenia przekro czenia dopuszczalnego stanu Sciek6w i/lub dopuszczalnych

wartoSci wska:Znik6w zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do urzqdzeir

kanalizacyjnych przedsiqbiorstwa "Wodoci4gi Slupsk" sp. z o.o. w Slupsku s4 wyniki analiz

fizyko-chemicznych Sciek6w przeprowadzanych w laboratorium Sp6lki lub innym

akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w

Umowie o odprowadzanie Sciek6w,w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o

przepisy Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu

realizacji obowi4Tk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania

Sciek6w do wzqdzenkanalizacyjnych. O wynikach kontroli Sp6lka informuje odbiorca uslug

(dostawcE Sciek6w) w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

2. Odbiorca uslug (dostawca Sciek6w) uiszcza oplaty za przek'roczenie warunk6w

wprowadzania Sciek6w przemystrowych do urzqdzenkanalizacyjnych, powiEkszone o naleZny

podatek VAT, wyliczone w spos6b opisany w punkcie 6.

3. IloS6 Sciek6w zawierajqcych przekroczenia dopuszczalnych wskaznik6w wymienionych w

tabeli nr 4 bpdzie okreslana jako r62nica pomipdzy wskazaniami wodomierza glovtnego lub

wodomierzy mierzqcych wodE bezpowrotnie zutylq lub urzqdzenia pomiarowego z dnia

ustania przekroczenia oraz z dria, w kt6rym stwierdzono przekroczenia parametr6w Sciek6w

odprowadzanychdourzqdzenkanalizacjisanitarnej.

4. Zadzieh ustania przehoczenia przyjmuje siE:

- dzief ponownej kontroli, dokonanej przez Sp6lkg stwierdzajqcej ustanie przek,roczen

warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do urzqdzef kanalizacyjnych

Sp6lki lub
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- dzien wplywu do siedziby Sp6lki pisemnego wniosku odbiorcy uslug (dostawcy

Sciek6w) o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w zwiqTku z ustaniem

prze1,roczeh warunk6w dopuszczalnych wprowadzania Sciek6w, iezeli kontrola

przeprowad zorra na wnio sek odbiorcy uslug potwierdzi brak przekr oczeh,

- dzie1_ pobrania przez akredytowanego pr6bkobiorcA pr6bki do badania w wybranym

przez odbiorcE uslug laboratorium innym niZ laboratorium Sp6lki posiadaj4cym

akredytacjE na przeprowadzenie badan Sciek6w w zakresie parametr6w Sciek6w, w

kt6rych stwierdzono przekroczenie pod warunkiem dokonania odczytu wskazafr

wodomierzy lub urz4dzehpomiarowych przez pracownik6w Sp6lki w dniu pobrania

ww. pr6bki Scieku oraz jeaeli wynik badania potwierdzi brak przekroczeh warunk6w

dopuszczalnych wprow adzaria Sciek6w.

5. W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy uslug

(dostawcy Sciek6w) przeprowadzona przez Sp6lkE, nie potwierdzi braku przekroczen,

Sp6lka nalicza( bgdzie oplatE od przekroczen,kt6re vtykazaNa ostatnia kontrola.

6. Metodyka naliczania oplat za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w

p rzemyslolyych do urz4dzeri kanalizacyj nych.

WysokoS6 oplaty zaprzek,roczenie dopuszczalnychwartoSci wskaznik6w zanieczyszczeh

w Sciekach ustala siE wedlug wzoru:

Opw= [(Sa-Sd):1000] x Vx Cj

gdzie:
Op*r - oplata zaprzehoczenie wartoSci wskaZnik6w zanieczyszczenlw zll
SA - wielkoS6 stg2enia okreslona na podstawie analizy [w g/m3]

SD - wielkoS6 stg2enia dopuszczalnego [w g/m3]

V - iloSi odprowadzonych Sciek6w w okresie obliczeniowym [w m3]

Cj - jednoitkowa stawka oplaty za I kg substancji, w tyrn substancji wyrazonej jako

wskaznik[ w zUkg] zgodnie ztabelqnr 4.

x-znakmnoZenia.

Za rdwnoczesne przekroczenie dopuszczalnej wartoSci wipcej niZ jednego wskainika
zaniecryszczeri oplata obliczana bpdzie tylko dla wskainika, ktriry skutkuje wyLsz[
oplat4.

VI. Warunki rozliczeri z uwzglednieniem wvposaienia nieruchomoSci
w przvrzadv i urzadzenia pomiarowe.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodp i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w odbywaj4 siE na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w

oraznapodstawie Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dnia28 czerwca2006t.
w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w

rozliczefizazbiorowe zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w

t2



W obiektach wyposaZonych w wodomierze, iloS6 wody dostarczonej do

nieruchomoSci ustala siE na podstawie wskazari tychurzqdzen.

IloS6 odprowadzonych Sciek6w ustala sie na podstawie wskazari wzqdzefr
pomiarowych. W razie braku wzqdzen pomiarowych, iloS6 odprowadzanych
Sciek6w ustala sip jako r6wnqiloSci wody pobranej lub okreSlonej w umowie.

W przypadku braku wodomierza gl6wnego, iloS6 wody oraz Sciek6w okreSla siE na

podstawie Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreSlenia przecigtnych norm ztfiycia wody (Dz. U. z 2002t. Nr 8,

poz.70, ze zm.)

W rozliczeniach za iloSc odprowadzonych Sciek6w, iloS6 bezpowrotnie zu7ytej

wody uwzglEdnia siq wyl4cznie w przypadkach, gdy wielkoS6 iej ztt?ycia na

okreSlony cel ustalona jest na podstawie wskazari dodatkowego wodomierza,
zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug.

W przlpadku stwierdzenia nieprawidlowego dzialaria wodomierza gl6wnego, iloSd

pobranej wody ustala sig na podstawie Sredniego zuLycia wody w okresie 3

miesiEcy przed stwierdzeniem niesprawnoSci dzialania wodomierza, a gdy nie jest
to mo2liwe - na podstawie Sredniego zttycia wody w analogiczrym okresie roku
ubiegtego lub iloczynu SredniomiesiEcznego zu|ycia wody w roku ubieglym i
liczby mie si gcy ni eprawi dlo we go dzial.ania wo do mierza.

Na wniosek odbiorcy uslug przedsigbiorstwo zleca wyspecjalizowanej jednostce

urzEdowe sprawdzenie prawidlowoSci dzialania wodomierza. W przypadku, gdy

badanie legalizacyjne nie potwierdzi niesprawno6ci wodomierza, koszty zwiqzane
ze sprawdzeniem pokrywa odbiorca uslug.

VII. Warunki stosowania cen i stawek oplat.

VII.1. Zakres Swiadczonych uslug dla poszczeg6lnych taryfowych grup odbiorc6w.

W zakresie dzialalnoSci zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania
Sciek6w, przedsipbiorstwo ponosi koszty stale, niezalehne od iloSci pobranej wody
i odprowadzonych Sciek6w. Stanowi4 one koszty utrzymania w gotowoSci urzqdzen
wodoci4golvych lub kanalizacyjnych i zgodnie z rczporzqdzeniem sq podstawa do ustalenia
stawki oplaty abonamentowej.

R62nice w kosztach zmiennych dla wyodrgbnionych przez przedsipbiorstwo
taryfowych grup odbiorc6w uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg, wynikajq
z r62nicy oplat za korzystanie ze Srodowiska (za pob6r w6d).

W zakresie dzialalnoSci zbiorowego odprowadzania Sciek6w r62nice w kosztach
wynikaj4 ze sposobu Swiadczenia uslug dla dostawc6w Sciek6w wprowadzanych do
kanalizacji zbiorczej zakohczonej zbiornikiem bezodplyrvowym stanowi4cym wlasnoS6
przedsigbiorstwa oraz dla dostawc6w Sciek6w, w kt6rych posiadaniu znajdujq sig
przepompownie przydomowe bgd4ce wlasnoSci4 przedsipbiorstwa.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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Podstaw4 do ustalenia ceny jednostkowej za odprowadzone Scieki, tym samym do ustalenia
wysokoSci niezbgdnych przychod6w dla okreSlonych grup jest wielkoSd sprzedrly oraz
r62nice w kosztach Swiadczenia uslug.

Zbiorowe zaopatrzenie w wode oraz zbiorowe odprowadzanie Sciek6w w ramach
prowadzonej przez przedsipbiorstwo dzialalnoSci dokonywane jest dla wszystkich
odbiorc6w uslug w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to
zar6wno zbiorowego zaopatrzenia w wodq budynk6w jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz budynk6w u2ytecznoSci publicznej, wody przeznaczonej na cele uslugowo-handlowe
oraz odbiorc6w przemyslowych i odbiorc6w z grupy produkcji spoZywczej.
W zwi4Tku ze Swiadczeniem uslug zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie trzech
samorz4d6w przy pomocy odrgbnych system6w kanalizacyjnych zakoriczonych oczyszczalniq
Sciek6w w Slupsku, ustalono jednakowy koszt oczyszczania I m3 Sciek6w, kt6ry dla
wszystkich dostawc6w Sciek6w wynosi 3,35 zllm3.

VII.2. Standardy jakoSciowe obslugi odbiorc6w uslug.

OkreSlone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje sig przy zachowaniu standard6w
jakoSciowych obslugi klient6w.
W zakresie jakoSci Swiadczonych uslug przedsigbiorstwo realizuje zadaria okreSlone w:
o zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego

odprowadzania Sciek6w,
o regulaminie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodE i zbiorowego odprowadzania

Sciek6w obowiqzujqcego na terenie Gminy Kobylnica, ustanowionego Uchwal4
Rady Gminy Kobylnica NRXXXVII1476|2009 oraz umowach z poszczeg6lnymi
odbiorcami uslug wodoci4gowo-kanalizacyjnych,

o przepisach prawa dotyczqcych ochrony Srodowiska i ustalajqcych wymagania dotyczqce
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym wymagari bakteriologicznych,
fi zykochemicznych i organolepty czny ch.

JakoSi wody produkowanej i dostarczanej przez przedsigbiorstwo ,,Wodoci4gi Slupsk" sp. z
o.o. spelnia wymogi Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U.22007r. Nr 61, poz.417).
W celu monitorowania jakoSci wody przedsigbiorstwo prowadzi system monitoringu jakoSci
w6d oraz proces6w technologicznych, kt6re umoZliwiajqkontrolg parametr6w jakoSciowych.
Bie2qce analizy jakoSci wody orz zanieczyszczen w Sciekach prowadzone sE przez
laboratorium przedsigbiorstwa.
Przedsigbiorstwo zobowiqzane jest do zachowania ci4gloSci dostaw, a co za tym idzie do
stalej gotowoSci do Swiadczenia uslug. Wymaga to koniecznoSci utrzymania systemu
r6wnowaZnego czasu pracy w dzialachprodukcyjnych oraz pelnienia dyzur6w pogotowia
wodociqgowo -kanalizacyj nego.
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