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TARYFA 
CEN I STAWEK OPŁAT 

DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
NA OKRES 3 LAT,  to jest w następujących okresach: 

- od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r. 
- od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. 
- od 29.05.2020 r. do 28.05.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Małobądz, marzec 2018 r. 
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1. Uwagi ogólne 

 

Niniejsza taryfa zawiera zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną opracowania 

taryfy w szczególności stanowią: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu  ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), zwana dalej  

„Ustawą”, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie      w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 

z 2018r., poz.472) zwane  dalej „Rozporządzeniem”, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). 

 

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług z 

zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminny Zakład 

Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu   na terenie Gminy Bolesław w obszarze 

poza aglomeracją Bukowno – Bolesław przyjętą Uchwałą nr XXXIII/221/2009 Rady 

Gminy Bolesław z dnia 19 maja 2009r., z wyłączeniem odbiorców dostarczających 

nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 

 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu (zwany dalej 

„Zakładem” lub „GZOŚ”) prowadzi działalność   w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków, na podstawie Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w 

Małobądzu uchwalonego Uchwałą  Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 

maja 2003 roku ze zmianami, na terenie Gminy Bolesław. 

Zgodnie ze Statutem GZOŚ utworzony jest w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Bolesław, a przedmiotem działalności Zakładu jest odprowadzanie 

i oczyszczanie ścieków. 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu w ramach 

prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami 

opadowymi i kanalizacją deszczową.   
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3. Rodzaje i struktura taryfy. 

 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na podstawie 

kryteriów, o których mowa w § 13 Rozporządzenia, dokonał wyboru struktury  i 

rodzaju taryfy. 

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa jednolita 

wieloczłonowa tj. zawiera jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

ceny i stawki opłat i składa się : 

1) z ceny za m3 odprowadzonych ścieków, 

2) ze stawek opłat abonamentowych określonych stosownie do kosztów 

eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, kosztów 

odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i kosztów rozliczenia 

należności, do świadczenia usług dla dostawców ścieków, 

3) ze stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców. 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie 

analizy sposobu odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także 

na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie 

kosztów odprowadzania ścieków oraz sposoby korzystania z urządzeń kanalizacyjnych 

dokonano podziału odbiorców usług. 

Wyodrębniono grupy odbiorców: 

- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych, 

- odbiorcy pozostali 

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

odprowadzania ścieków 
Opis 

1. 

Gospodarstwa domowe                
w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych i 
wielorodzinnych 

o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno                
i wielorodzinnych 
 

2. Pozostali odbiorcy o Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1 
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5. Rodzaje wysokość cen i stawek opłat. 

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług zawierają: 

1. Ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami za ilość 

odprowadzanych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego z uwzględnieniem wodomierza 

dodatkowego  mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub na podstawie ilości 

odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia 

pomiarowego albo na podstawie zużycia wody określonego zgodnie z przepisami 

dotyczącymi przeciętnych norm zużycia. 

2. Stawki opłat abonamentowych: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres 

rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić GZOŚ za 

gotowość, odczyt i rozliczenie; 

b) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego przy 

uwzględnieniu wodomierza (dodatkowego) mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić 

GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie ; 

c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić 

GZOŚ za gotowość i rozliczenie; 

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3. 

Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi 

rozliczenia, odczytu i kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług 

urządzeń kanalizacyjnych i jest płacona za każdy miesiąc. Stawka ta jest tworzona 

na podstawie kryteriów zawartych w § 13 ust. 3 - 5 Rozporządzenia i ustalona dla 

wszystkich odbiorców. Należności wynikające z opłaty abonamentowej są 

regulowane przez odbiorców usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług 

odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.  

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek GZOŚ dolicza podatek 

VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej 

taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%. 

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki  opłat zawarte  w 

poniższych tabelach: 
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Tabela 1.  Wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Jednostka miary 
Cena w okresie od 

10.06.2018r. do 

11.06.2019r. w  zł 

Cena w okresie od 

10.06.2019r. do 

11.06.2020r. w  zł 

Cena w okresie 

od 10.06.2020r. 

do 11.06.2021r. 
w  zł 

 

netto netto netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Gospodarstwa domowe 

w budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych i 

wielorodzinnych  

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

zł / m3 9,75 9,97 10,23 

2. Pozostali odbiorcy 
Cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków 
zł / m3 9,75 9,97 10,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabela 2.  Stawki opłat abonamentowych. 

 

Lp. 
Rodzaj 

wodomierza 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Cena w 

okresie od 

10.06.2018r. 
do 

11.06.2019r. 

w  zł 

Cena w 

okresie od 

10.06.2019r. 
do 

11.06.2020r. 

w  zł 

Cena w 

okresie od 

10.06.2020r. 
do 

11.06.2021r. 

w  zł 

 

netto netto netto 

1 2 3 4   5 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych 

1 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
wskazań 

wodomierza 

głównego  

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
2,91 2,99 3,06 

2 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 
podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
0,73 0,75 0,77 

3 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani 
według 

wskazań 

wodomierza 

głównego 

przy 
uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
5,25 5,39 5,52 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych 

4 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani na 

podstawie 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
3,48 3,58 3,66 

5 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

zł /szt. 
1,30 1,34 1,37 

6 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani 

według 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

przy 

uwzględnieniu 
wodomierza 

dodatkowego  

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

zł /szt. 
5,82 5,98 6,12 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych 
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7 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
4,05 4,17 4,26 

8 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 

przeciętnych 
norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
1,87 1,93 1,97 

9 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani 

według 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

przy 

uwzględnieniu 
wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
6,39 6,57 6,72 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach sześciomiesięcznych 

10 

Odbiorcy 

usług 
rozliczani na 

podstawie 

wskazań 

wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

zł /szt. 
5,76 5,94 6,06 

11 

Odbiorcy 

usług 
rozliczani na 

podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
3,58 3,70 3,77 

12 

Odbiorcy 

usług 
rozliczani 

według 

wskazań 

wodomierza 

głównego 
przy 

uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
8,10 8,34 8,52 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach dwunastomiesięcznych 

13 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
wskazań 

wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
9,18 9,48 9,66 

14 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 
podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
7,00 7,24 7,37 

15 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani 

według 
wskazań 

wodomierza 

głównego 

przy 
uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
11,52 11,88 12,12 
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Wysokość opłat  za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych  

 

Podstawa prawna: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 

lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r., poz.472); 

b) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 

r., poz. 1757); 

c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania 

opłat podwyższonych   za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód 

lub do ziemi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2501); 

 

I. Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych Gminy Bolesław są ustalane na podstawie wyników analiz 

fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym 

wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli 

prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Budownictwa      

z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1757). GZOŚ                

w Małobądzu poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach 

kontroli w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli. 

2. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych   

są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie 

dopuszczalnego stanu ścieków i/lub wartości wskaźników zanieczyszczeń we 

wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym 

stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń. 

3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby GZOŚ   

w Małobądzu pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków)              
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o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń 

warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola 

przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń. 

4. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) 

przeprowadzona przez GZOŚ w Małobądzu, nie potwierdzi ustania przekroczeń, 

naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli. 

II. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków: 

a) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury 

wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

ustala się: 

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 

5°C, według wzoru:  

Pt = (Tp – Tk )· W · St1  

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o  5°C  i 

więcej, według wzoru:  

Pt = (Tp – Tk )· W · St2  

Objaśnienia symboli: 

Pt   - opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł.), 

(Tp – Tk ) - ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury, 

Tp   - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C), 

Tk  - dopuszczalna temperatura ścieków obowiązująca w dniu kontroli 

(w °C), 

W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3 ) 

nie spełniających warunków, 

St1  - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej 

wartości temperatury        o mniej niż 5°C za każdy stopień 

przekroczenia (w zł/m3 ), 

St2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej 

wartości temperatury         o  5°C i więcej za każdy stopień 

przekroczenia (w zł/m3 ), 

St1 i St2  - zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli rozporządzeniem. 

b) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu 

wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

ustala się: 

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · SpH1  
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- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 0,5  do 1,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · 

SpH2  

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · 

SpH3  

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · SpH4  

Objaśnienia symboli: 

PpH  - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł), 

W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie 

spełniających warunków, 

SpH1  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od 

górnej albo niższe     od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 

0,5 pH (w zł/m3), 

SpH2  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od 

górnej albo niższe    od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 

0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m3), 

SpH3  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od 

górnej albo niższe    od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 

1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m3), 

SpH4  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od 

górnej albo niższe    od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 

2,5 pH (w zł/m3), 

 

SpH1 , SpH2 , SpH3 , SpH4 – zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli 

rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnej temperatury i dopuszczalnego 

pH, opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników. 

 

2. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków: 

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru: 

 

      

        

       

      

      

  

 

· W · Sj  

 (Np – Nk )        

 
   1000 

Pw= 

= 
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Objaśniania symboli: 

Pw  - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń (w zł), 

 Np  - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3), 

 Nk  - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3), 

W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie 

spełniających warunków, 

Sj  - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji 

wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg – zgodnie z obowiązującym w dniu 

kontroli rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat 

podwyższonych za  przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód   

lub do ziemi). 

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata 

obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.  

III. Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania, przez 

odbiorcę usług, ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, których 

stan i skład nie spełnia wymagań określonych w umowie o odprowadzanie 

ścieków: 

1. Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnych wartości wskaźnika  

temperatury i odczynu opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych 

wskaźników. 

2. Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie pozostałych 

wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga 

za sobą najwyższą opłatę. 

W przypadku, gdy wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych będzie niezgodne z postanowieniami umów i/lub przepisami 

prawa GZOŚ w Małobądzu ma prawo dochodzić odszkodowania.  

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 

przyrządy pomiarowe. 

6.1  Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie                 

z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej    

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r., poz.472). 
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6.2  O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata               

za  zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym 

były świadczone usługi.  

6.3  Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, 

czy odbiorca usług  odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

6.4  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach                 

i w terminach określonych w umowie.  

6.5  Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą 

dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.   

6.6  Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala          

się       na podstawie wskazań tych urządzeń.  

6.7  Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości 

różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.  

6.8  W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego 

ustawą, ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości ustala się, jako równą ilość 

wody, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem 

prawa.  

6.9  W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia 

pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi 

przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach 

jako równą ilości ścieków określonej w umowie.  

6.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego      

lub urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie 

średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego,   

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 lub urządzenia 

pomiarowego. 

6.11 W przypadku stwierdzenia przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą 

w Małobądzu przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Gminny Zakład Oczyszczania 

Ścieków z siedzibą w Małobądzu będzie naliczał opłatę  za przekroczenie tych 

warunków zgodnie z obowiązującą w danym okresie taryfą. Opłata ta ma charakter 

ciągły i będzie naliczana do momentu ustania przekroczeń. 

 
Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych   

do urządzeń kanalizacyjnych naliczana będzie w zależności od stopnia przekroczenia 
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dopuszczalnych wartości za okresy obliczeniowe, tj. od dnia poboru próby ścieków 

przemysłowych, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń do dnia kolejnego poboru próby ścieków niewykazującej 

przekroczenia dopuszczalnej wartości. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku 

wskaźnikach zanieczyszczeń, z wyjątkiem odczynu i temperatury, w/w opłatę          

za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych ustala się dla wskaźnika zanieczyszczeń, którego przekroczenie 

pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty. 

Do opłaty naliczanej według obowiązujących stawek opłat za przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

ustalonej według wyżej określonych zasad dolicza się w każdym wypadku opłatę      

za przekroczenie dopuszczalnych wartości pH i temperatury według stawek opłat. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

7.1  Zakres świadczonych usług dla odbiorców. 

W taryfie za okres 3 lat obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z ustawą                   

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  i rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń          

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług   

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych 

cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Usługi 

świadczone przez GZOŚ na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilość 

odprowadzanych ścieków ustalonej w zależności od wyposażenia w urządzenia 

pomiarowe na podstawie odczytów: 

- wskazań wodomierza głównego; 

- wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej; 

- według przeciętnych norm zużycia wody. 

Wysokość opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców jako 

sumę iloczynów: 

- cen za odprowadzone ścieki oraz odpowiadających im ilości m3 ścieków; 
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- stawek opłat abonamentowych za jednostkę odczytu wodomierza            

i rozliczenia należności  oraz gotowość do świadczenia usług 

odprowadzania ścieków. 

Stawki opłat abonamentowych stosowane są w różnych wysokościach dla odbiorców                 

rozliczanych w okresach miesięcznych, dwumiesięcznych, trzymiesięcznych, 

sześciomiesięcznych oraz dwunastomiesięcznych.   

Długość okresu obrachunkowego określona jest w zawartej umowie. 

W rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują zróżnicowane ceny 

i stawki opłat w celu eliminacji subsydiowania skrośnego tj. pokrywania kosztów 

dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności lub 

jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju 

prowadzonej działalności lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Gminny Zakład 

Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu poprzez odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków na oczyszczalni w Laskach. 

Usługi w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków są świadczone dla taryfowych 

grup Odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale 4 niniejszej taryfy. 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu zobowiązany jest     

do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług niezawodnego,      

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzanie ścieków komunalnych 

w celu ich oczyszczania na oczyszczalni w Laskach. Obowiązek ten GZOŚ wypełnia      

w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń, planowania i realizacji ich 

remontów, odnowy i modernizacji. 

 

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych    

i które zostały określone w regulaminie  odprowadzania ścieków.  

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń kanalizacyjnych. 

 


