
UCHWAŁA NR XXIX/203/17
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa

Na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 139), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dabrowa, określoną przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie.

2. Taryfa, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Dąbrowa w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/203/17

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Taryfa
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. Rodzaje i zakres prowadzonej działalności 

1.1. Przedmiot działalności podstawowej: 

1) 36, 00, Z,  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

2) 37, 00, Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

1.2.Przedmiot działalności dodatkowej:  

1) 38, 1, Działalność związana z zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców

2) 41,     Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

3) 42, 1, Roboty związane z wznoszeniem dróg kołowych i szynowych

4) 42, 2, Roboty związane z budową rurociągów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

5) 42, 9, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

6) 43,     Roboty budowlane specjalistyczne

7) 47, 1, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

8) 49, 31, Z, Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

9) 49, 41, Z, Transport drogowy towarów

10) 68,    Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

11) 77, 31, Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

12) 77, 32, Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

13) 81,   Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 
zielonych 81,

14) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach i w zakresie wykonywanego zadania 
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie realizuje zadanie własne 
Gminy Prószków polegające na zaspokojeniu potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odbioru ścieków, oraz zadanie własne Gminy Dąbrowa w zakresie zbiorowego odbioru 
ścieków.

Usługą zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa, objęte są wszystkie sołectwa 
posiadające czynną i sprawną sieć kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie przyłączone nieruchomości.

Ponadto ZGKIM Sp. z o.o. w Prószkowie prowadzi dodatkową działalność w zakresie świadczenia usług 
komunalnych, wykonuje usługi budowlane związane z budową boisk, chodników oraz wykonywaniem prac 
ziemnych takich jak budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz przyłączy, obsługą i utrzymaniem 
terenów zielonych, transportem osób i rzeczy, zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników, jak 
również wykonuje inne usługi sprzętowe dla zewnętrznych zleceniodawców.

Koszty związane z prowadzeniem dodatkowej działalność, nie związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, nie obciążają działalnością w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto osobno księgowane są koszty jakie 
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Spółka ponosi na terenie Gminy Prószków i Gminy Dąbrowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Uwzględniając konieczność wyodrębnienia dwóch grup taryfowych dostawców ścieków i opłat wynikających 
z ponoszonych kosztów oraz jakości i rodzaju odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także 
ustalonych opłat w trakcie świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem, Dz. U. nr 127, poz. 886, została ustalona taryfa niejednolita, 
wieloczłonowa dla dostawców ścieków. 

Głównymi czynnikami determinującymi konieczność wprowadzenia dwóch grup taryfowych jest jakość 
ścieków odprowadzanych przez grupę dostawców, charakteryzujących się podwyższonymi ładunkami 
zanieczyszczeń oraz znacznymi ilościami zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Podwyższone ładunki 
zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych, chemicznych powodują wzrost kosztów utrzymania, drożności  
i sprawności urządzeń kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej oraz wzrost kosztów oczyszczania. Uwzględniając 
powyższe czynniki, w celu eliminacji do minimum subsydiowania skrośnego wyodrębniono dwie grupy 
taryfowe.

Uwzględniając sposób wykonywania odczytów, rozliczania ilości dostarczanych ścieków obie grupy 
taryfowe obciążono tymi samymi stawkami opłat abonamentowych.

3.  Taryfowe grupy odbiorców

3.1. Taryfowe grupy dostawców ścieków  

Uwzględniając czynniki wpływające na koszt odbioru ścieków, sposób realizacji obowiązku zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz zakres działań koniecznych do realizacji usługi w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieku na terenie gminy Dąbrowa, duże zróżnicowanie w jakości odprowadzanych ścieków 
i wynikające z tego zróżnicowanie kosztów eksploatacji, a także ilościowe różnice i ich wpływ na ogólny koszt 
eksploatacji sieci kanalizacyjnej, zostały wyodrębnione dwie grupy dostawców ścieków:

grupa 1 – dostawcy ścieków bytowo-komunalnych

grupa 2 – dostawcy ścieków przemysłowych  

Wyodrębnienie dwóch grup dostawców ścieków eliminuje do minimum zjawisko subsydiowania skrośnego 
i tym samym zabezpiecza słuszny interes przeciętnego dostawcy ścieków komunalnych oraz pozwala na 
poprawne wykonywanie usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i utrzymania w gotowości 
i sprawności urządzeń kanalizacyjnych.

Dzięki wyodrębnieniu dwóch grup taryfowych zmniejszono również skutki oddziaływania na przeciętnego 
dostawcę ścieków komunalnych, powstałe w wyniku przekroczeń dopuszczalnych wartości ładunków 
zanieczyszczeń.

4.  Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat – taryfy za zbiorowe 

    odprowadzanie ścieków

4.1. Ceny odbioru ścieków dla poszczególnych grup dostawców:  

odprowadzanie 1 m3 ścieków dla dostawców grupy 1 -    6,90 zł netto

odprowadzanie 1 m3 ścieków dla dostawców grupy 2 -   11,65 zł netto

opłata abonamentowa dla dostawców ścieków bytowo-komunalnych,

grupa 1, obliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego -   2,20 zł netto

okres - jeden miesiąc

opłata abonamentowa dla dostawców ścieków przemysłowych,

grupa 2, obliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego -   2,20 zł netto

okres - jeden miesiąc

opłata abonamentowa dla dostawców ścieków bytowo-komunalnych,

grupa 1, obliczana w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego
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wodę bezpowrotnie zużytą -   2,20 zł netto

okres - jeden miesiąc

opłata abonamentowa dla dostawców ścieków przemysłowych,

grupa 2, obliczana w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego

wodę bezpowrotnie zużytą -   2,20 zł netto

okres - jeden miesiąc

opłata abonamentowa w rozliczeniach z osobą korzystającą

z lokalu w budynku wielolokalowym -    0,00 zł netto 

opłata abonamentowa w rozliczeniach na podstawie

przeciętnych norm zużycia -    0,00 zł  netto

do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT określony odrębnymi przepisami

4.2.  Stawki opłat za czynności odbiorowe przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług.

koszty przeprowadzenia

prób technicznych wykonanego przyłącza

kanalizacyjnego - 107,49 zł netto 

do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT określony odrębnymi przepisami

Wartości poszczególnych cen za odbiór ścieków oraz opłat abonamentowych obliczone zostały na podstawie 
kosztów ponoszonych na utrzymanie urządzeń w gotowości, wymianę, konserwację urządzeń, kosztów 
ponoszonych na usuwanie skutków awarii oraz innych kosztów koniecznych, które należy ponieść w celu 
zapewnienia ciągłości i wysokiego standardu świadczonych usług.

Z uwagi na fakt, że wszystkie rozliczenia kanalizacji odbywają się na podstawie wskazań wodomierzy 
głównych oraz wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej nie stosuje się stawki opłaty 
abonamentowej w obliczeniach opartych o przeciętne normy zużycia wody  i w budynkach wielolokalowych.

5.  Warunki rozliczeń uwzględniające wyposażenie nieruchomości w urządzenia i przyrządy pomiarowe

Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa rozliczana będzie na podstawie:

- Ceny netto (wyrażonej w zł/m3 ) pomnożonej przez ilość m3 wody / ścieków (odczytanej na podstawie wskazań 
wodomierza). Do ceny należy doliczyć należny podatek VAT w wielkości określonej odrębnymi przepisami. 

- Stawki netto opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na ilości 
odprowadzanych ścieków, wyrażonej w zł /jeden okres rozliczeniowy/ jeden przyrząd pomiarowy pomnożonej 
przez ilość rozliczonych przyrządów pomiarowych . Do ceny należy doliczyć należny podatek VAT w wielkości 
określonej odrębnymi przepisami.

- Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) i w/w Rozporządzenia.

- Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, należność za dostarczone przez Dostawcę ścieki, odbierane w ramach 
prowadzonej działalności zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczana jest za każdy miesiąc,  w którym 
świadczono usługi i rozliczana jest w okresach 3 miesięcznych.

- Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 
odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

- Rozliczenia z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy do celów ustalenia 
ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzanych ścieków równa jest różnicy pomiędzy zużyciem 
obliczonym na podstawie wskazań wodomierza głównego i wskazań wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie 
zużytą (wodomierz dodatkowy).
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- Jeżeli stwierdza się nieprawidłowe działanie wodomierza głównego, ilość wody pobranej 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.

- Ilość odebranych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie wodomierza głównego zamontowanego we 
wszystkich punktach czerpalnych nieruchomości / lokalu.

- Zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz uzyskanymi informacjami, wszystkie gospodarstwa domowe 
oraz zakłady i instytucje znajdujące się na terenie Gminy Dąbrowa rozliczane są na podstawie wskazań 
wodomierza głównego.

- Rozliczenie należności i fakturowanie wykonywane jest przez pracowników przedsiębiorstwa (ZGKiM Sp. 
z o.o. w Prószkowie)

Odczyty wodomierzy głównych i wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą oraz wynikające 
z nich rozliczenia i obciążenia dla wszystkich grup taryfowych dostawców ścieków realizowane są 
w kwartalnych okresach rozliczeniowych. W związku z powyższym koszty ponoszone na odczyt i rozliczenie 
należności są takie same lub podobne, co umożliwia stosowanie takich samych wartości opłat 
abonamentowych dla obu grup taryfowych.

6.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców 

Dla wszystkich dostawców ścieków ZGKIM Sp. z o.o. w Prószkowie prowadzi usługi obejmujące swoim 
zakresem takie czynności jak: odczyty wodomierzy, czyszczenie i serwisowanie przydomowych przepompowni 
ścieków, uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonywanie wizji w terenie i uzgadnianie zmian 
koniecznych w trakcie prowadzenia inwestycji, wymianę zużytych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, 
przeprowadzanie kontroli oraz dokonywanie odbiorów wykonanych sieci i przyłączy, okresowe czyszczenie 
i płukanie sieci kanalizacyjnych, okresowe i systematyczne czyszczenie i serwisowanie przepompowni 
sieciowych, usuwanie zatorów i awarii sieciowych, serwisowanie i utrzymywanie sprawności przyłączy 
kanalizacji ciśnieniowej.

Głównym kryterium istotnie wpływającym na koszty odbioru i oczyszczenia ścieków jest kryterium 
jakościowe ścieków, tzn. wielkość i rodzaj ładunku zanieczyszczeń skumulowanych w 1 m3 ścieku oraz różnice 
pomiędzy ilościami ścieków obliczonych na podstawie wskazań wodomierzy w nieruchomościach i wskazań 
przepływomierzy. sieciowych.   

Z uwagi na wielkość ładunku zanieczyszczeń, skład chemiczny i zawartość poszczególnych składników 
roztworu ściekowego wymagana jest zwiększona częstotliwość czyszczenia sieci kanalizacyjnych 
i przepompowni. Ponadto traktowanie przyłączy kanalizacyjnych jako instalacji do zrzutów wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń skutkuje zwiększeniem kosztów wynikających z naliczanych opłat za przekroczenia 
dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.

Dla wszystkich grup dostawców wykonywane są również takie czynności jak: zamykanie i otwieranie 
przyłączy, reagowanie i ewentualna naprawa powstałych uszkodzeń urządzeń kanalizacyjnych.

W taryfach za okres od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z w/w 
Ustawą oraz w/w Rozporządzeniem. Zakres świadczonych usług przez Spółkę wynika z zawartej umowy 
z właścicielem sieci kanalizacyjnej Urzędem Gminy Dąbrowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach 
opłaty abonamentowej rozliczane jest: odczyt i rozliczenie. Opłata abonamentowa naliczana jest za cały okres 
rozliczeniowy. W zależności od ponoszonych przez Spółkę kosztów, ustalono ceny dla poszczególnych 
taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Zróżnicowanie jakości 
odbieranych ścieków (stopień zawartych w nich zanieczyszczeń) z poszczególnych źródeł ich pochodzenia 
powodują odpowiednio zmienne koszty odbioru ścieków i eksploatacji sieci kanalizacyjnych. Ważnym 
elementem negatywnie wpływającym na jakość dostarczanych ścieków i mającym duży wpływ na koszty 
eksploatacji sieci kanalizacyjnej są znaczne ilości kanalizacji ciśnieniowej, prowadzonej w długich odcinkach. 
Sytuacja taka jest przyczyną powstawania zatorów oraz zagniwania ścieków.

6.2. Standardy jakościowe obsługi dostawców ścieków oraz wpływ taryfy na ich poprawę.  
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Systematyczna konserwacja, przeglądy urządzeń kanalizacyjnych, okresowe płukanie sieci, zdecydowanie 
zmniejszają ilość awarii i uszkodzeń przepompowni i sieci, a także podnoszą standardy jej funkcjonowania. 
Szybka, całodobowa możliwości reagowania, wynikająca z utrzymywania w ciągłej gotowości sprzętu oraz 
wykwalifikowanej kadry, zmniejszają skutki ewentualnych awarii do nieuniknionego minimum. Rygorystyczne 
podejście do przestrzegania i zachowania obowiązujących norm w trakcie wykonywania sieci i przyłączy 
kanalizacyjnych jest dodatkowym gwarantem utrzymania wysokiej sprawności urządzeń kanalizacyjnych.

Wykonywanie odbiorów przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, warunki stawiane 
wykonywanym sieciowym i przydomowym przepompowniom ścieków, w znacznym stopniu przyczyniają się 
do zmniejszenia możliwości powstawania awarii oraz zmniejszenia kosztów związanych z koniecznością 
utrzymywania stanów magazynowych  części serwisowych różnych producentów.

Sposób realizacji usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa, ukierunkowany na 
szybkie i profesjonalne reagowanie na sygnały od dostawców ścieków, rzetelny i profesjonalny serwis bieżący 
i okresowy urządzeń kanalizacyjnych, okresowe czyszczenie sieci i przydomowych przepompowni ścieków, 
zaplecze techniczne, wyspecjalizowanie i fachowość pracowników stanowią podstawę utrzymywania wysokich 
standardów świadczonych usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Wprowadzenie dwóch grup taryfowych dostawców ścieków ma na celu wpłynięcie na zmniejszenie ilości 
dostarczanych ścieków, zracjonalizowanie gospodarki wodnościekowej indywidualnych gospodarstw 
domowych oraz dostawców ścieków przemysłowych.

6.3. Warunki ekonomiczne stosowania nowych taryf 

W roku obowiązywania nowych taryf, w wyniku zmian administracyjnych z terenu Gminy Dąbrowa zostały 
wyodrębnione i włączone do miasta Opola sołectwa Sławice, Wrzoski i cześć Karczowa. Zmniejszenie ilości 
dostawców ścieków oraz zmniejszenie ilości ścieków wiąże się ze zmianami w kosztach odbioru, sprzedaży 
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

W roku obwiązywania nowych taryf,  nie przewiduje się wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstwa. 
Prognoza kosztów związanych ze świadczeniem usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Dąbrowa została ustalona w oparciu o koszty ponoszone w okresie świadczenia usługi w roku obowiązywania 
aktualnych taryf. Dotychczasowe ilości ścieków odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących 
własnością WIK Opole wykazane zostały za okres 8 miesięcy (od maja 2016), w którym ZGKIM Sp. z o.o. 
w Prószkowie rozpoczęło realizację zadania zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Dąbrowa.

Wartości opłat oraz stawka z 1 m3 ścieku uwzględnia wartości za odbiór hurtowy 1 m3  ścieków przez 
właściciela urządzeń kanalizacyjnych transportujących ścieki sieciami na terenie miasta Opole oraz czyszczenia 
na  oczyszczalni ścieków WIK Opole.

W stawce opłaty za 1 m3 ścieku uwzględniono aktualny stan i wiek sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Dąbrowa, który pozwala na przyjęcie założenia o utrzymaniu ilości ewentualnych awarii wynikających 
z niesprawności technicznej urządzeń na aktualnym poziomie. Wzrost wartości kosztów spowodowanych 
wzrostem ilości awarii może nastąpić w głównej mierze jako skutek niewłaściwego wykonawstwa sieci 
i urządzeń,  których w chwili tworzenia nowych taryf nie można przewidzieć i ich  uwzględnić. Analiza 
czynności eksploatacyjnych, przyczyn i skutków awarii urządzeń kanalizacyjnych, struktury sieci i sposobu 
odprowadzania ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych, wskazuje na 
znaczny udział w ponoszonych kosztach eksploatacji odbieranych ścieków przemysłowych. 

6.4 Informacja o ilości ścieków odprowadzonych z terenu gminy Dąbrowa do urządzeń 
kanalizacyjnych nie będących własnością przedsiębiorstwa. 

Ścieki doprowadzone do oczyszczalni w Opolu

Lp Oczyszczalnia Ilość/rok Wartość netto
1 Opole 139165 m3 473 162,64 zł

Ścieki odprowadzone do oczyszczalni w roku 2016. Ilość ścieków liczona od miesiąca maja 2016 do grudzień 
2016.  

Ścieki z terenu gminy Dąbrowa odprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej do urządzeń 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez rzez WIK Opole.

7.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 

Id: C5868AFA-E9F3-4322-A6F1-1FD0CC93511E. Podpisany Strona 5



Zgodnie z art. 21 pkt. 7. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo kanalizacyjne, które nie planuje budowy rządzeń kanalizacyjnych 
nie ma obowiązku opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

W ramach określonych umową zawartą pomiędzy Urzędem Gminy Dąbrowa i Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, ZGKIM nie realizuje budowy i modernizacji urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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