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RADY GM INY KOBYLN ICA
z dnia 7 maia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodQ i zbiorowego odprowadzania iciok6yv
na terenie Gminy Kobylnica

Na podstawie a(.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 22013t., poz.

594 ze zmianami) onz ad.. 24 ust.'l, 5 i 10 ustawy z 7 czenvca 2001r. o zbiorowym zaopatzeniu w wod?

izbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (t.j. Oz.U. z2015t., poz.139), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastgpuje:

sl
1. Zatwierdza sig taryfy dla zbiorowego zaopalnenia w wodg i zbiorowego odprowadzenia 6ciek6w, przedstawione we

wniosku ,Wodociqgi Slupsk" Spolka z o.o. z siedzibqw gupsku, kt6re zostaly okreslone w zalAczniku nr 1 do ninieJszej

uchwaty.

2. Taryfy okreslone w ust.1 obowiqzuj4od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czeMca 2016 roku.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie Wdjtowi Gminy Kobylnica.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 lipca 2015 roku i podlega publikacji w drodze ogloszenia na tablicy informacyjnej i

stronie internetowej Urzqdu Gminy Kobylnica w terminie 7 dni od dnia je1 podjgcia.
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Zalqcznik Nr I
do Uchwaly Nr XII I 63 12015

Rady Gminy Kobylnica
z dnia 7 maja 2015 roku

,,Wodoci4gi SlupsK'Sp6lka z o.o. w Slupsku

TARYFY DLA ZBTOROWEGO ZAOPATRZENTAWWOD4
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCINX6W

na terenie Gminy Kobylnica
na okes obowi4zywania: od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.



I. lnformacie og6lne.

TarVfV zostaly opracowane przez przedsiqbiorstwo ,,Wodoci4gi Slupsk" Sp. z o.o.
zwane dalej przedsipbiorstwem, na podstawie zasad okreSlonych w art. 20-23 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciek6w (tekst jednolity: D2.U.2006.123.858, ze zm.), zwanej dalej ustawq orz zgodnie
z przepisarri Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkbw rozliczeh za zbiorowe
zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (D2.U.2006.127.886) zwanego dalej

rozporzqdzeniem.
Taryfy stanowiq zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w obowi4zuj4cych na terenie Gminy Kobylnica w okresie
dwunastu miesiEcy kalendarzolvych tj. od dnia 0l .07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. Taryfy
okreSlaj4r6wnie2 warunki stosowania cen i stawek oplat.
Taryfowe ceny i stawki oplat dotyczq wszystkich odbiorc6w uslug wodoci4gowo-
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, Swiadczonych przez przedsigbiorstwo

,,Wodoci4gi Slupsk" Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje r6wnieZ cene za wodE pobranq z publicznych studni
i zdroj6w ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpozarowe oraz wodq
ntZytqdo zraszania publicznych ulic i teren6w zielonych.

Taryfy zosta\y opracowane na podstawie przewidywanych koszt6w eksploatacji i utrzymania
infrastruktury wodoci4gowej i kanalizacyjnej w tym odpis6w arrortyzacyjnych.

II. Rodzaie prowadzonei dzialalnoSci.

Przedsigbiorstwo ,,Wodoci4gi Slupsk" Sp. z o.o. w Slupsku prowadzi dzialalnoSi w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodE na podstawie zezwolenia z dnia 31.03.2010 r.
wydanego na podstawie decyzji GKI-7035/412010 oraz w zakresie zbiorowego
odprowadzania Sciek6w na podstawie zezwolenia z dnia 24.08.2009 r. wydanego decyzjq
W6jta Gminy Kobylnica GKI-7 03 4l I I | 12009.

PrzedsiEbiorstwo w szcze g6lno Sci wykonuj e nastEpuj qce uslugi :

l. dostawy wody i odbioru Sciek6w,
2. eksploatacji ujE6 wody,
3. odprowadzania i oczyszczalia Sciek6w,
4. prowadzenia gospodarki osadami,
5. budowy i eksploatacji sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej
6. odbioru technicznego nowych urzqdzen i sieci wodoci4golvych i kanalizacyjnych na

terenie miasta
7. kontroli podl4czeri do cieci wodoci4go!\rych ikanalizacyjnych.

III. Rodzai i struktura tarvf za zbiorowe zaopatrzenie w wode oraz
zbiorowe odprowadzanie Sciek6w

Na podstawie $ 14 rozporzqdzenia przedsipbiorstwo:
w zaleZnosci od prryjgtego rodzaju taryf dla poszczeg6lnych taryfowych grup
odbiorc6w uslug, dokonalo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego
odprowadzania Sciek6w wyboru taryfy niejednolitej zawierajqcej r6ane dla



poszczeg6lnych taryfolvych grup odbiorc6w ceny za dostarczone wodg i r62ne ceny za

odprowadzone Scieki oraz stawki oplat abonamentowych,

- w zalei.noSci od struktury taryS w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodp jak i
zbiorowego odprowadzania Sciek6w przedsipbiorstwo dokonalo wyboru taryry
wieloczlonowej, zawierajqcej zar6wno ceny jak i stawki oplat tj. ceng odniesionq do I m'
dostarczonej wody lub I m3 odprowadzonych Sciekriw oraz stawkp oplaty
abonamentowej, tj. wielkoSt :vq.razonq w jednostkach pienigZnych w zllodbiorcg ustug
za okres rozliczeniowy (miesiqc), kt6r4 odbiorca uslug jest zobowiryxry zaplacit
przedsiEbiorstwu za utrzymanie w gotowoSci do Swiadczenia uslug wzqdzen
wodoci4gowych_lub kanalizacyjnych oraz zarozliczenie uslugi . Oplata abonamentowa w
zakresie uslug zbiorowego odprowadzania Sciek6w dotyczy odbiorc6w ustrug

posiadaj4cych wlasne ujqcia wody, dla kt6rych przedsigbiorstwo Swiadczy wyl4cznie
uslugi_w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w.

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

odrqbnymi przepisami.

Zgodnie z art.20 ustarvy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w zostaly opracowane z uwzglgdnieniem:

- niezbEdnych przychod6w alokowanych na poszczeg6lne taryfowe grupy odbiorc6w
uslug,

- zasady, 2e ceny i stawki oplat okreSlone w taryfie zosta\y zrolnicowane dla
poszczeg6lnych taryfowych grup odbiorc6w uslug na podstawie
udokumentowanych rcZnic koszt6w zbiorowego zaopatrzenia w wodg
i zbiorowego odprowa dzaria Sciek6w,

- wartoSci niezbEdnych przychod6w, kt6ra zostala ustalona na podstawie koszt6w
Swiadczenia uslug zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzenia
Sciek6w na terenie Gminy Kobylnica , poniesionych w poprzednim roku
obrachunkorvym tj. w okresie od 0l .03.2014r. do 28.02.2015r., na podstawie
ewidencji ksiEgowej prowadzonej zgodnie z ustaw4 z dnia 29 wrzelnia 1994r. o

rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330), umoZliwiajqcej
wydzielenie koszt6w stalych i zmiennych, koszt6w i przychod6w zwiqzanych
z poszczeg6lnymi rodzajami dzialalnoSci przedsigbiorstwa, a takhe koszt6w
zwiqzanych ze Swiadczeniem uslug wedlug miejsc powstawania koszt6w.
Prowadzona ewidencja ksiEgowa pozwala r6wnie2 na dokonanie alokacji
niezbgdnych przychod6w wedlug taryfowych grup odbiorc6w uslug.

Przedstawione do zatwrcrdzenia ceny za dostarczon4 wodp i odprowadzone Scieki
oraz stawki optat zostaly zgodnie z $ 13 ust 2 rozporz4dzenia skalkulowane w spos6b
zapewniajqcy:

uzyskanie z wp\at odbiorc6w uslug przychod6w zapewniajqcych finansowanie
dzialalnoSci przedsigbiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodE
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy Kobylnica,
motywowanie odbiorc6w uslug do racjonalnego korzystania z wody
i ograniczenia zarieczy szczenia Sciek6w,
eliminacjq subsydiowania skroSnego,
latwoSi ustalania i sprawdzania naleZnoSci za Swiadczenie uslug.



Stawka oplaty abonamentowej zostala skalkulowana na podstawie koszt6w utrzymania w
gotowoSci urz4dzeri wodoci4gowych lub kanalizacyjnych oraz za rozliczenie.
Koszty utrzymania w gotowo5ci urzadzeri wodociasowych (oplata abonamentowa)
pomnieiszaja kosay eksploatacii bedace podstawa do ustalenia cenv iednostkowei za

dostarczona wode i odprowadzone Scieki.

Stawka za przyl4czenie do wzqdzefi wodoci4gowych lub kanalizacyjnych zostala
skalkulowana na podstawie rzeczywistych koszt6w przeprowadzonych pr6b, do kt6rych
przedsigbiorstwo zaliczylo wylqcznie koszty robocizny oraz pracy sprzetu.
Prognozowane przychody z planowanych oplat za przylaczenie pomnieiszaia niezbedne
przychodv stanowiace podstawe do wvliczenia cen i stawek oplat abonamentowych.

Stawka oplaty za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do
:urzqdzef, kanalizacyj nych zostala skalkulowana na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu 6ciek6w (tekstjednolity - Dz. U. Nr 123,po2.858 z 2006r. ze zmianami).

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

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczef. za zbiorowe

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

3. Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dllr.a 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu

realizacji obowi4zk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania

Sciek6w do wzqdzef kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.964 22006r.).

4. Regulaminu zbiorowego zaopafizenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w

realizowanego na terenie Gminy Kobylnica (Uchwala XX){VIL14T 612009 Rady Gminy
Kobylnica)

WysokoSi oplary za przekroczenie dopuszczalnych wartoici wskaznik6w zanieczyszczeir

we wprowadzanych Sciekach ustala sig w oparciu o Stawki oplal x,a przekroczenia
warunkdw wprowadT,ania iciekdw przemyslowych do urzqdzefi kanalizacji sanitarnej
okre6lone w Tabeli nr 4.

Obci4Tenie za uslugi w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla podmiot6w
wprowadzaj4cych do urz4dzeri kanalizacyjnych Scieki przemyslowe, bpdzie zawieruLo

lqczn4 wartoSd wynikaj4c4 z sumy iloczynu ilodci odprowadzonych 6ciek6w i ceny 1 m3 za

odprowadzone Scieki do trzqdzeh kanalizacyjnych oraz iloczynu ilo3ci odprowadzonych
Sciek6w i sumy oplat za przektoczeria iloSci dopuszczalnych wskaznik6w zanieczyszczeit
okre5lonych w tabeli nr 4 oraz bpdzie zawieralo obci42enie z tl,tulu oplaty abonamentowej.
Oplata abonamentowa dotyczy odbiorc6w posiadajqcych wlasne ujEcia wody, dla kt6rych
przedsigbiorstwo Swiadczy ustugi wyl4cznie w zakresie zbiorowego odprowadzania
Sciek6w.



IV. Taryfowe grupy odbiorc6w uslus.

Wyodrgbnienia taryfowych grup odbiorc6w uslug dotyczqcych zbiorowego
zaopatrzenia w wodg dokonano na podstawie r62nic w kosztach oplat za pob6r w6d w
zaleinoSci od celu, na kt6ry woda zostanie zuZyta.
R62nica oplat za pob6r w6d wynika z Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia
14 puldziemika 2008r. w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2008r.,
Nr 196, poz. 1217)

Dla dzialalnoSci w zakresie zbiorowego odprowadzania 5ciek6w, wyodrgbnienia
adekwatnie do grup wyodrgbnionych w zakresie zbiorowego zaopafizenia w wodE z
uwzglgdnieniem charakterystyki zwieczyszczeh w odprowadzanych Sciekach oraz
adekwatnie do ponoszonych koszt6w(r62nych dla wyodrEbnionych grup odbiorc6w ze

wzglgdu na r62nice w kosztach wynikaj 4ce z koszt6w eksploatacji przydomowych
przepompowni Sciek6w bEd4cych wlasno(ciq przedsigbiorstwa oraz ze wzglgdu na r62nice w
kosztach Swiadczenia ustugi zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla odbiorc6w
odprowadzaj4cych Scieki zbiorczym system kanalizacji zakoriczonej zbiomikiem
bezodp\rvowym, stanowiqcym wlasnoS6 przedsiQbiorstwa . Ze wzglgdtr na wymienione
wy2ej uwarunkowania wyodrEbnione zostaly trzy grupy odbiorc6w uslug w zakesie
zbiorowego zaopatrzenia w wodE oraz siedem grup odbiorc6w uslug w zakresie zbiorowego
odprowadzania Sciek6w

Tabela nr 1. Taryfowe grupy odbiorcriw uslug

Lp. Tarvfowa qrupa odbiorc6w uslug Charaktervstyka zufu cia
ZAOPATRZENIE w WODE

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy uslug wykorzystuj4cy
wodE na cele socjalno -bytowe
(gospodarstwa domowe oraz Gmina
Kobylnica w zakresie dostaw wody
na cele okreSlone w arI. 22 ustawy).

Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludnodci
w wodg do spo2ycia, ztirywana na cele
socjalno-b1towe, do zasilania fontann
publicznych, do zraszania ulic i publicznych
teren6w zielonych

,

Przemysl i produkcja spoiryrvcza
Odbiorcy uslug wykorzystuj qcy wodg
na cele zwiqzane z produkcj4
przemyslow4 oraz na cele zwi4zane z
produkcjq spoZy.wcz4

Woda przemaczona na potrzeby produkcji
przemyslowej tj. cele inne niz cele socjalno -
bltowe oraz cele zwiqzane z produkcj4 w
kt6rej woda wchodzi w sklad albo
bezpo3redni kontakt z produktami
Zl"wnoSciowymi, farmaceutycznymi lub
przeznaczana iest do konlekcionowania

-t.

Cele socjalne Odbiorcy uslug
wykorzystuj4cy wodg na cele
socjalno-byowe oraz ime cele (
przeciwpoZarowe, do zasilania
fontann publicznych. do zraszania
ulic i publicznych teren6w zielonych)

Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludnoSci

w wodg do spoZycia, zu?ywana na cele

socjalno-bfiowe, do zasilania fontann
publicznych, do zraszania ulic i publicznych

teren6w zielonych

5



oDPRowADzANIE ScrBrow

Grupa I - dostawcy Sciek6w przemyslowych, w kt6rych posiadaniu znajdujq siE

przepompownie przydomowe bEd4ce wlasnoSciq przedsiEbiorstw

Grupa II - dostawcy Sciek6w przemyslowych inni ni?wskazani w grupie I,

Grupa III - gospodarstwa domowe, w kt6rych posiadaniu znajdujqsiE przepompownie

przydomowe bgd4ce wlasnoSci4 przedsigbiorstwa,

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

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

przepompownie przydomowe bEdqce wlasnoSci4 przedsigbiorstwa

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

Grupa VII- dostawcy Sciek6w wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej zakoiczonej

zbiornikiem bezodplyrvowym stanowiqcym wlasnoS6 przedsigbiorstwa

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodg zawieraj4 opr6cz ceny za 1m3 dostarczonej wody
stawkE oplaty abonamentowej, wyra2onq w jednostkach pienigznych w zllodbiorcg uslug na
okres rozliczeniowy.
Taryfy za zbiorowe odprowadzanie Sciek6w
Sciek6w oraz stawkE oplaty abonamentowej
wody.
W przypadku braku wyposaZenia w wodomierze, odbiorcy rozliczani sq wedlug przecigtnych
norm zuZycia wody.

Oplata abonamentowa jest to wielkoS6 wyrahonaw jednostkach pieniEZnych, kt6rqodbiorca
uslug jest zobowiqzany zaplacic przedsipbiorstwu za utrrymanie w gotowoSci do
5w iad czenia u slu g urzqdzefi wodociqgolvych lub kanalizacyj nych or az za rozliczenie.

V. Rodzaie i wysokoS6 cen i stawek oplat.

W rozliczeniach z odbiorcami uslug, w zale1noSci od ich zaklasyfikowania do
odpowiednich grup taryfowych, obowiqzuj qzr6lnicowane ceny i stawki oplat.

Na podstawie $ 5 Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie okreSlania taryf(...) przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodg
i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w taryfa zawiera:

1. cent za dostarczonq wodp lub odprowadzone Scieki - tj. wielkoS6 wyrazon4
w jednostkach pieniE2nych, kt6r4 odbiorca uslug jest obowiqgany zaplacic
przedsiqbiorstwu wodoci4gowo-kanalizacyjnemu za 7m3 dostarczonej wody lub za
1m3 odprowadzonych Sciek6w;

2. stawkp oplaty abonamentowej - niezalezn4 od iloSci dostarczonej wody lub
odprowadzonych Sciek6w, kt6r4 odbiorca uslug jest zobowi4Tany zaplaci1,
przedsigbiorstwu za ka2dy miesi4c za utrrymanie w gotowoSci urzqdzen

zawierajq cene za I m3 odprowadzonych
dla odbiorc6w posiadajqcych wlasne ujgcia



wodoci4gowych lub kanalizacyjnych orcz za rozliczente.

3. Tabela nr 2. Zestawienie cen i stawek oplat

WysokoSd cen i stawek oplat za odprowadzane Scieki ( netto/brutto w zVm3)

Dostawcy Sciek6w przemyslowych, w kt6rych posiadaniu
I znajduj4 sig przepompownie przydomowe bpd4ce 13,26114,32

wlasnoSciE przedsigbiorstwa

,, D:s]3]v,cy Sciek6w przemyslowych inni niZ wskazani w 
10,21111,03

gruple I

Gospodarstwa domowe, w kt6rych posiadaniu znajdujq sig
n przepompownie przydomowe bgd4ce wlasno5ci4 13,26114,32

przedsigbiorstwa

IV Gospodarstwa domowe inne ni2 wskazani w grupie III 10,21111,03

Pozostali odbiory uslug -dostawcy Sciek6w by'towych, w
V kt6rych posiadaniu znajduj4 sig przepompownie 13,26114,32

przydomowe bgd4ce wlasnoSciq przedsiqbiorstwa

Vt O1r":],a1, 
:dPTO 

ustug -dostawcy Sciekow bytowych. inni 
10,2tl11,03' ' ni2 wskazani w grupie V

Dostawcy Sciek6w wprowadzonych do kanalizacj i zbiorczej
VII zakoriczonej zbiomikiembezodpll.wowymstanowi4cym 26,85129,00

wlasnoSd przedsigbiorstwa

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

- dla gospodarstw domowych 3,2613,52
- dla przemyslu i produkcj i spoZywczej 3,33/3,60
- dla innych odbiorc6w na cele socjalno- 3,2613,52

bytowe
- inne cele (przeciwpo2arowe, do zasilania 3,2613,52

fontann publicznych, do zraszania ulic i
publicznych teren6w zielonych)

Oplaty abonamentowe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg 5,00/5,40
(netto/brutto w zl-m-c/wodomierz)
Oplaty abonamentowe w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla odbiorc6w
posiadaj4cych wlasne ujpcia wody 5,00/5,40 ( netto/brutto/w zl-odbiorcp/m-c)
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Tabela nr 3. Stawki oplat zaprzylqczenie

Tabela nr 4. Stawki oplat za
przemyslowych do urzqdzeri

przekroczenia warunk6w wprowadzania Sciek6w
kanalizacji sanitarnej

Stawka oplaty za przylqczenie do urzqdzef
wodociagowvch

LO9,76 netto 1718,54 brutto
(w zU odbiorcq ustugi)

Stawka oplaty za przylqczenie do urzqdzefi
kanalizacyinych

!O9,76 netto / 118,54 brutto
(w zl/odbiorcq ustugi)

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji
wyraZonych jako wskafniki

WartoSd
dopuszczalna

lmgnl

Stawka
jednostkowa

lzwel
netto / brutto

I 2 3 4

1 Biologiczne zapotrzebowanie na tlen
BZT5

700 0,82 / 0,99

2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen
CHZT

1400 0,47 I 0,44

Zawiesina og6lna 500 t.r4 t1.23
4. Azot og6lny 100 5,71 I 6,17

5. Fosfor og6lny 15 38.09 l4t.r4

PozoSTALE WSKA2NIKI, w wM SUBSTANCJE N]EBEZPIECZNE

6 Dwuchloro-dwufenylotr6jchloroetan (DDT)

7 Wielopier6cieniowe chlorowane dwufenyle
(PCB)

8 Wielopier6cieniowe chlorowane tr6jfenyle (PCT)

9 Heksachlorocykloheksan (HCH)

10 Aldryna(Ci2H8Cl6)

11 Dieldryna (C12HoC160)

12 Endryna (C,2H8C160)

13 lzodryna (CI2H8C16)

14 Tetrachlorometan (czterochlorek wqgla) (CC14)

15 Pentachloro fenol (PCP) 12, 3, 4, 5,6-
piqciochloro-l -hydroksybenzenl i jego sole

16 Heksachlorobenzen (HCB)

17 Heksachlorobutadien (HCBD)

18 Trichlorometan (chloroform) (CHC13)

19 't ,2-dichloroetan (EDC)

20 Trichloroetylen (TRl)

21 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

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

23 Kadm

0

0

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1255,95t1544,82

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

0

0

0

0

0

0

3

2

3

3

2

2,5

1

1

2

0,4



24 Rtq6

25 lnsektycydy z grupy wgglowodor6w
chlorowanych

26 lnsektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

27 Absorbowalne zwiqzki chloroorganiczne - AOX

28 Antymon

29 Arsen

30 Chlor wolny

31 Chlor calkowity

32 Cyjankiwolne

33 Chrom+6

34 Lotne zwiqzki chloroorganiczne - VOX
(chlorowane wqglowodory lotne)

35 Lotne wgglowodory aromatyczne - BTX (benzen,

0,1

0,1

0,1

1

0,3

0,3

1

4

0,5

0,5

1,5

1

1

I
1

1

0,5

2

1

5

1

1

5

5

2

1

I

1

1

1

2

20

0,1

10

5

10

1

20

15

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

1151,66t1416,54

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,42

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

863,43t1062,02

691,021849,95

691,02/849,95

691,02/849,95

691,021849,95

691,02/849,95

691,02/849,95

691,021849,95

691,021849,95

691,021849,95

691,021849,95

691,02/849,95

691,021849,95

691,021849,95

691,02/849,95

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

460,65/566,6

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

toluen, ksylen)

Mied2

Nikiel

016w

Siarczki

Srebro

Aldehyd mr6wkowy

Chrom og6lny

Bar

Beryl

Bor

Cyjanki zwiqzane

Cynk

Cyna

Kobalt

Molibden

Selen

Tal

Tytan

Wanad

Akrylonitryl

Fenole lotne (indeks fenolowy)

Kaprolaktam

Su rfaktanty an ionowe (substahcje
powierzchniowo czynne an ionowe)

Surfaktanty niejonowe (substancje
powierzch niowo czynne niejonowe)

60 Suma surfaktant6w anionowych i niejonowych

61 Substancje ekstrahujqce siq eterem naftowym

62 Wqglowodory ropopochodne (substancje

9



63

64

65

66

67

68

69

70

ropopochodne)

Rodanki

Fluorki

Azot og6lny

Azot amonowy

Azot azotanowy

Azot azotynowy

Fosfor og6lny

Pigciodobowe biochemiczn e zapotrzebowanie tlenu
(BZT5)

7l Glin

72 Chemicme zapotrzebowanie tlenu metodq
dwuchromianowa (ChZTac,)

73 Og6lny wpgiel organicmy (OWO)

74 Potas

75 Siarczyny

76 S6d

77 Zelazoog6lne

78 Zawiesina og6lna

79 Chlorki

80 Siarczany

8l Suma chlork6w i siarczan6w (Cl+SOa)

l0

25

30

l0

30

I

J

25

J

250

30

80

10

800

l0

50

1000

500

1,5

460,65/566,6

263,25t323,8

26,31t32,36

26,31t32,36

26,31t32,36

26,31t32,36

26,31t32,36

26,31t32,36

15,81t19,45

15,81t19,45

15,81119,45

15,81t19,45

15,81t19,45

15,81/19,45

15,81t19,45

4,8715,99

4,87/5,99

4,87t5,99

4,87t5,99

Do cen i stawek oplat wymienionych w kwocie netto zostal doliczony podatek VAT
w wysokosci wynikaj4cej z odrEbnych przepis6w, obowi4zujqcej w dniu skladania wniosku.

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

zatwierdzenie taryf oraz worunk1w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe
odprowadzanie iciekfw 1D2.U.2006.127.886] ustalona zostala stawka oplaty dodatkowej
za przekroczenie warunk6w wprowadzenia Sciek6w przemyslowych do utzqdzefii
kanalizacyjnych.

1. W razie przektoczenia r6wnoczeSnie dw6ch lub wiEcej wskaZnikach zarieczyszczeh
wymienionych w Tabeli nr 4 w grupie wskainik6w podstawowych w pozycjach I + 5,

wymiar oplaty za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do
trzqdzeh kanalizacyjnych ustala siQ przyjmuj4c ten ze wskaZnik6w, kt6rego
pr zeh o czeni e po c i 4g a za s ob q najv'ry ZszqoplatE.

2. W razie przel<roczenia r6wnoczeSnie dw6ch lub wigcej wska2nik6w zanieczyszczeh
wymienionych w Tabeli nr 4 w grupie wskaZnik6w pozostalych, w tym substancji
niebezpiecznych, wymienionych w pozycjach 6 + 81, wymiar oplaty zaprzelcroczenie
warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do vrzqdzehkanalizacyjnych ustala siE

przyjmuj4c tenze wskaznik6w, kt6rego przek,roczenie poci4ga za sob4najwylszqoplatp.
3. W ruzie przelcroczen dopuszczalnych wartoSci we wskaZnikach zanieczyszczen

r6wnoczeSnie we wskaznikach z grupy wskaZnik6w podstawowych, jak i pozostalych
wska2nik6w wymiar oplaty dodatkowej ustala siE jako sumg oplat Wznaczonych wg
zasadopisanychwpunktach 1 i 2.

l0



4. Stawki oplaty dodatkowej dla grupy wskaznik6w podstawolvych kalkulowane sq na

podstawie Art. 20, ust. 3 ustawy o zborowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym
odprowadzaniu iciek|w (Dz. U. 2006.123.858), i uwzglqdniaj4 uSrednione koszty
zmienne oczyszczania Sciek6w poniesione ta zredukowanie jednostki ladunku
zanieczyszczeh.

5. Przy kalkulowaniu stawek oplat za ladunek ponadnormatywny posluZono siQ

nastgpuj 4cymi przepisami :

a. Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia25 lipca2}l4 r. w sprawie wysokoSci stawek
kar za przektoczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz za
przel<roczenie dopuszczalnego poziomu halasu, na rok 2015

M.P.2014 poz.648

b. Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia l8 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w,
jakie naleZy spelni6 przy wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie
substancj i szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

Dz. U. 2014 poz. 1800

c. Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiqzk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania
Sciek6w do vrzqdzeh kanalizacyj nych

D2.U.2006 nr 136 poz.964

6. Szczeg6lowe warunki wprowadzania Sciek6w przemyslowych do urzqdzeh
kanalizacyjnych okreSla Zalqcznik do Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie
Sciek6w.

Zasady naliczania oplat za przekroczenie warunkriw wprowadzania Sciek6w

przemyslowych do urz4dzerfl kanalizacj i sanitarnej.

1. Podstaw4 stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu Sciek6w i/lub dopuszczalnych

wartoSci wskaZnik6w zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do urzqdzen

kanalizacyjnych przedsigbiorstwa "Wodoci4gi Slupsk" Sp. z o.o. w Slupsku s4wyniki analiz

fizyko-chemicznych Sciek6w przeprowadzanych w laboratorium Sp6lki lub innym

akredyowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w
Umowie o odprowadzanie Sciek6w,w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o

przepisy Rozporz4dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu

realizacji obowi4zk6w dostawc6w Sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania

Sciek6w do urzqdzefikanalizacyjnych. O wynikach kontroli Sp6tka informuje odbiorcE uslug

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

2. Odbiorca uslug (dostawca Sciek6w) uiszcza oplaty za przekroczenie warunk6w

wprowadzania Sciek6w przemyslowych do urzqdzenkanalizacyjnych, powiEkszone o naleZny

podatek VAT, wyliczone w spos6b opisany w punkcie 6.

l1



3. IloS6 Sciek6w zawierajqcych przekroczenia dopuszczalnych wskaznik6w wymienionych w

tabeli nr 4 bqdzie okreslana jako r62nica pomiEdzy wskazaniami wodomierza gl6wnego lub

wodomierzy mierzqcych wodg bezpowrotnie zttZytq lub trzqdzenia pomiarowego z dnia

ustania przehoczenia oraz z dnia, w kt6rym stwierdzono przekroczenia parametr6w Sciek6w

odprowadzanychdourzqdzefi kanalizacjisanitarnej.

4. Zadzien ustania przehoczenia przyjmuje sig:

- dzief ponownej kontroli, dokonanej przez Sp6lkq stwierdzaj4cej ustanie przeY'roczen

warunk6w wprowadzania Sciek6w przemyslowych do trzqdzen kanalizacyjnych

Sp6lki lub

dzien wplywu do siedziby Sp6lki pisemnego wniosku odbiorcy uslug (Dostawcy

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

przek,roczefi warunk6w dopuszczalnych wprowadzania Sciek6w, jezeli kontrola

przeprowad zona na wnio sek odbiorcy uslug potwierdzi brak przekr oczen,

- dzieh pobrania przez akredytowanego pr6bkobiorcg pr6bki do badania w wybranym

przez odbiorcq ustug laboratorium innym ni2 laboratorium Sp6lki posiadajqcym

akredytacjq na przeprowadzenie badari Sciek6w w zakresie parametr6w Sciek6w, w
kt6rych stwierdzono przekroczenie pod warunkiem dokonania odczytu wskazari

wodomierzy lub urzqdzeri pomiarowych przez pracownik6w Sp6tki w dniu pobrania

ww. pr6bki Scieku oraz jeZeli wynik badania potwierdzi brak przekroczen warunk6w

dopuszczalnych wprow adzania Sciek6w.

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

(dostawcy Sciek6w) przeprowadzona przez Sp6lkE, nie potwierdzi braku przel<roczei,

Sp6lka nalicza(, bpdzie oplatq od przekroczeh,kt6re v'rykazala ostatnia kontrola.

6. Metodyka naliczania oplat za przekroczenie warunk6w wprowadzania Sciek6w

przemyslowych do urzqdzeri kanalizaryjnych.

WysokoS6 oplaty zaprzektoczenie dopuszczalnych wartoSci wskaznik6w zanieczyszczeh
w Sciekach ustala sig wedlug wzoru:

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

gdzie:
Opw - oplata zaprzeh'roczenie wartoSci wskaZnik6w zanieczyszczehlw zl)
SA - wielkoSd stE2enia okreslona na podstawie analizy [w g/m3]
SD - wielkoSd stEZeniadopuszczalnego [w g/m3]
V - iloS6 odprowadzonych Sciek6w w okresie obliczeniowym [w m3]
Cj - jednostkowa stawka oplaty za I kg substancji, w tym substancji wyrazonej jako
wskaznik[ w zlkg] zgodnie ztabelqnr 4.

x - znak mnoZenia.
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Za r6wnoczesne przekroczenie dopuszczalnej warto5ci wipcej nD jednego wskaZnika
zanieczyszczer[ oplata obliczana bgdzie tytko dla wskaZnika, kt6ry skutkuje wyLszq
oplat4.

1.

Warunki rozliczerfi z uwzglednieniem wvposaZenia nieruchomoSci
w przyrzadv i urzadzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w odbywajq sig na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tekst jednolity:
(Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz na podstawie Rozporz4dzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie okreSlania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczeli. za zbiorowe zaopatrzenie
w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (Dz. U. 22006r., Nr 127 poz. 886).

W obiektach wyposazonych w wodomierze, iloSi wody dostarczonej do
nieruchomoSci ustala sig na podstawie wskazari tychwzqdzeh.

IloS6 odprowadzonych Sciek6w ustala siQ na podstawie wskazari trzqdzen
pomiarowych. W ruzie braku trzqdzen pomiarowych, iloS6 odprowadzanych
Sciek6w ustala siE jako r6wn4 iloSci wody pobranej lub okreSlonej w umowie.

W przypadku braku wodomierza gl6wnego, ilo56 wody oraz Sciek6w okreSla sig na
podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreSlenia przeciEtnych norm zuZycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8,
poz.70, ze zm.)

W rozliczeniach za ilofic odprowadzonych Sciek6w, iloS6 bezpowrotnie zu?ytej
wody uwzglgdnia siE wyl4cznie w przypadkach, gdy wielkoSi jq zutycia na
okreSlony cel ustalona jest na podstawie wskazari dodatkowego wodomierza,
zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dzia\ania wodomierza gl6wnego, iloS6
pobranej wody ustala sig na podstawie Sredniego zuZycia wody w okresie 3

miesiqcy przed stwierdzeniem niesprawnoSci dzialania wodomierza, a gdy nie jest
to mo2liwe - na podstawie Sredniego zuZycia wody w analogicznym okresie roku
ubieglego lub iloczynu Sredniomiesiqcznego zuZycia wody w roku ubieglym i
lic zby mi e s i E c y ni eprawi dlowe go dzialania wo do m i erza.

Na wniosek odbiorcy uslug przedsigbiorstwo zleca wyspecjalizowanej jednostce

urzgdowe sprawdzenie prawidlowoSci dzialania wodomierza. W przypadku, gdy
badanie legalizacyjne nie potwierdzi niesprawnoSci wodomierza, koszty zwiryane
ze sprawdzeniem pokrywa odbiorca uslug.

vI.

2.

4.

5.

6.

7.
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VII. Warunki stosowania cen i stawek oplat.

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

W zakresie dzialalnoSci zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania
Sciek6w, przedsigbiorstwo ponosi koszty stale, niezalehne od iloSci pobranej wody
i odprowadzonych 5ciek6w. Stanowiq one koszty ttrzymaria w gotowo5ci urzqdzen
wodoci4golvych lub kanalizacyjnych i zgodnie z rozporzqdzeniem sq podstawa do ustalenia
stawki oplaty abonamentowej.

R62nice w kosztach zmiennych dla wyodrgbnionych przez przedsigbiorstwo
taryfowych grup odbiorc6w uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodp, wynikajq
zfiZnicy oplat za korzystanie ze Srodowiska (za pob6r w6d).

W zakresie dzialalnoSci zbiorowego odprowadzania Sciek6w r62nice w kosztach
wynikajq ze sposobu Swiadczenia uslug dla dostawc6w Sciek6w wprowadzanych do
kanalizacji zbiorczej zakohczonej zbiornikiem bezodplywowym stanowiqcym wlasnoS6
przedsigbiorstwa oraz dla dostawc6w Sciek6w, w kt6rych posiadaniu znajdujq siQ

przepompownie przydomowe bgdqce wlasnoSci4 przedsigbiorstwa.
Podstaw4 do ustalenia ceny jednostkowej za odprowadzone Scieki, tym samym do ustalenia
wysokoSci niezbgdnych przychod6w dla okreSlonych grup jest wielkoSd sprzedazy oraz
rolnice 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 wodE budynk6w jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz budynk6w uZytecznoSci publicznej, wody przeznaczonej na cele uslugowo-handlowe
oraz odbiorc6w przemyslowych i odbiorc6w z grupy produkcji spo2ywczej.
W zwiqgku ze Swiadczeniem uslug zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie trzech
samorzqd6w przy pomocy odrpbnych system6w kanalizacyjnych zakoriczonych oczyszczalniq
Sciek6w w Slupsku, ustalono jednakowy koszt oczyszczania I m3 Sciek6w, kt6ry dla
wszystkich dostawc6w Sciek6w wynosi 3,30 zllm3.

VII.2. Standardy jakoSciowe obsluei odbiorc6w usluq.

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

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

Sciek6w obowi4zuj4cego na terenie Gminy Kobylnica, ustanowionego Uchwal4
Rady Gminy Kobylnica NRXXXVIU416|2009 oraz umowach z poszczeg6lnymi
odbiorcami uslug wodoci4gowo-kanalizacyj nych,

o przepisach prawa dotycz4cych ochrony Srodowiska i ustalaj4cych wymagania dotyczqce
jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi, w tym wymagari bakteriologicznych,
fi zykochemicznych i organoleptycznych.
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Jako56 wody produkowanej i dostarczanej przez przedsigbiorstwo ,,Wodoci4gi Slupsk" sp' z

o.o. spelnia, wymogi Rozporz4dzenia Miniitra Zdroyla z-dnia 29 marca 2007r' w sprawie

jakoSci wody pr r"inu"roi"l do spoZycia prze z,htdzi (Dz' U' z 2007r' Nr 61' poz' 417)'

h 
""1, 

.ooito.owania jaklsci wody przidsiEbiorstwo prowadzi system monitoringu jako5ci

w6d oraz proces6w technologiczny"'h, kt6r" ,-o2liwiaj4 kontrolE parametr6w jakosciowych.

Bie?qce analizy jakosci wody oraz zurieczyszczeh w sciekach prowadzone s4 przez

laboratorium przedsigbiorstwa'
przedsigbiorsiwo zobowiq,ane jest do zachowania ci4glo3ci dostaw, a co za tym idzie do

stalej gotowosci do Swiadizenia uslug. wymaga to koniecznosci utrzymania systemu

r6wnowaZnegoczasupracywdzialachprodukcyjnychorazpelnieniadyZur6wpogotowia
wodociqgowo-kanalizacYjnego'
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