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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
 

 
Obowiązująca na terenie Gminy Komprachcice, na okres od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 
27 lutego 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  Informacje ogólne 
 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy 
Komprachcice na okres 12 miesięcy od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 27 lutego 2013 roku oraz określa warunki ich 
stosowania. 
Taryfa została opracowana na podstawie zasad określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą, 
oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 
127, poz. 886) – zwanego dalej rozporządzeniem. 
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne tut. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gm. Komprachcice – dalej zwany 
Zakładem. Zakład wyznacza koszty uzasadnionych usług kanalizacyjnych w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego. 

2.   Rodzaj prowadzonej działalności 

Zakład  działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą Nr IX/85/99 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 października 1999 
r. ze zmianą (Uchwała Nr XVI/125/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia  25 września 2008 r.). 

Przedmiot działania Zakładu w zakresie objętym ustawą stanowi świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę i odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu.  
Zakład działa w tym zakresie na terenie Gminy Komprachcice, przy czym w zakresie odprowadzania ścieków obejmuje:  
− m. Dziekaństwo – 57 dostawców 
− część m. Chmielowice – 50 dostawców  
Ścieki  komunalne są odprowadzane i oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Opolu na podstawie zawartego Porozumienia.  

Zakład  jest Zakładem budżetowym i w myśl ustawy nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Komprachcice uchwałą nr  XXXI/233/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.  ze 
zmianami. 

 
3.   Rodzaj i struktura taryfy  
 
Przy  rozliczeniach  za   odebrane   ścieki   obowiązuje   taryfa   niejednolita   dwuczłonowa, składająca się z: 

1)  ceny - wyrażonej w złotych za l m3 odebranych ścieków, 
2)  stawki opłaty abonamentowej –płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnie od ilości odebranych ścieków, wyrażonej 

w złotych (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego).  
 
4.   Taryfowe grupy odbiorców usług i stawki taryf dla poszczególnych grup odbiorców 

 
Taryfy za ścieki podzielone zostały poprzez określenie przedziałów dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oraz na podstawie rozliczeń za świadczone usługi.   
W zakresie odprowadzania ścieków wyszczególnia się następujące taryfowe grupy odbiorców: 
 
Grupa 1 - gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni, podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający wyłącznie 
ścieki o charakterze bytowym 

Grupa 2 - zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe 
 

1. Grupa 1 dotyczy: odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców 
prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla 
zaspokojenia potrzeb bytowych; 



2. Grupa 2 dotyczy: odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub 
usługową, którzy odprowadzają ścieki przekraczające dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone 
w obowiązujących przepisach oraz których ścieki mogą zawierać tłuszcze, zawiesiny i ekstrakty. 

 
4.1   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki: 
 
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka  jedn. 

miary 
1 2 3 4 5 

cena za   
m3 odprowadzonych ścieków w 

zł 

6,47 zł/m3 
 

1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy 
instytucjonalni, podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą odprowadzający 
wyłącznie ścieki o charakterze bytowym stawka opłaty abonamentowej   

3,62 
 

zł (za jeden okres  

rozliczeniowy/za  

rozliczenie jednego  

przyrządu  

pomiarowego) 
cena za   

m3 odprowadzonych ścieków  w 
zł 

11,58 zł/m3 
 

2. zakłady odprowadzające ścieki 
przemysłowe 

stawka opłaty abonamentowej   
3,62 

zł (za jeden okres  

rozliczeniowy/za  

rozliczenie jednego  

przyrządu  

pomiarowego).  

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach prawa. 
 
5.     Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
 
Rozliczenia za odprowadzane ścieki 
Rozliczenia z odbiorcami usług w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie : 

− ceny brutto – wyrażonej w zł/m3 
− stawki brutto opłaty abonamentowej – płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na 

rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/jeden okres 
rozliczeniowy/jeden przyrząd pomiarowy. Stawka ta tworzona jest na podstawie kryteriów zawartych w § 13 
pkt. 3 Rozporządzenia. 
 

Opłata abonamentowa pobierana jest za jednostkę usługi odczytu – w rozliczeniach w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego. 
 

a) Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami w/w ustawy i 
rozporządzenia; 

b)  O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
pobierana jest za okres rozliczeniowy świadczenia usług; 

c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług zrzucał ścieki 
w okresie rozliczeniowym; 

d) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie; 
e) Ilość odprowadzanych ścieków dla nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie 

wskazań tych urządzeń; 
f) W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy do celów ustalenia 

bezpowrotnie  zużytej wody, ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza 
głównego i dodatkowego; 

g) W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania 
ścieków i brak jest urządzenia pomiarowego oraz brak jest wodomierzy na jakichkolwiek ujęciach wody, 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.  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
6.1. Zakres świadczonych usług dla taryfowych odbiorców 

 
 

1. Zakres świadczonych usług przez Zakład wynika z zawartej umowy. 
2. Zgodnie z rozporządzeniem opłata abonamentowa dotyczy dokonanego odczytu i rozliczenia (obciąża klienta tylko 

w chwili dokonania odczytu i rozliczenia) i jest naliczana za okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy wynosi 3 
miesiące); 

3. W zależności od ponoszonych przez Zakład kosztów, ustalono stawki opłat dla poszczególnych taryfowych grup 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odbieranych ścieków (stopień zawartych w 
nich zanieczyszczeń) z poszczególnych źródeł ich pochodzenia powoduje przy stałych kosztach ich przesyłu 
zmienne koszty oczyszczenia. 

4. Zbiorowe  odprowadzanie ścieków dokonywane  jest  dla  wszystkich  odbiorców  usług  w  oparciu  o  takie  same  
zasady  technologiczne  i  techniczne; 

5. Zakład świadczy  usługi  w  zakresie  odprowadzania ścieków dla  mieszkańców  gm. Komprachcice – dla m. 
Dziekaństwo – 57 odbiorców i Chmielowice – 50 odbiorców; 

 
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
uchwalonym przez Radę Gminy Komprachcice w uchwale nr  XXXI/233/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. ze zmianami. 
 
W okresie obowiązywania nowych taryf Zakład realizuje bieżące naprawy i usuwanie awarii oraz bieżące naprawy 
przepompowni. 
 


