
Uchwała nr XXIX/149/2009
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia  29 maja  2009 roku

w sprawie : ustalenia stawek opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
                   dla Gminy Chełm Śląski.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( teks jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm. ) w związku z art.24 ust.1 i 5 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków  (tekst jednolity Dz.U.Nr 123 poz. 858 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Chełm Śląski 

u c h w a l a :

§1

  Zatwierdzić taryfę Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie Śląskim dla wszystkich 
  taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków  w Gminie Chełm Śląski    
  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.     

§2

Taryfa, o której mowa w §1 obowiązuje od dnia 01.07.2009r. do dnia  30.06.2010r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                Jan Ochmański



Załącznik
do uchwały nr XXIX/149/2009
Rady Gminy  Chełm Śląski
z dnia 29 maja 2009 roku

GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA sp. z o.o.
w CHEŁMIE ŚLĄSKIM

TARYFY DLA ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

na okres od dnia 01.07.2009r. do dnia 30.06.2010r.

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe  odprowadzanie 

ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Chełm Śląski na okres 12 miesięcy 

tj. od dnia  1 lipca 2009r. do dnia 30 czerwca 2010r.

Taryfa określa:

   1.  Warunki stosowania cen i opłat.

   2. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą  odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków 

świadczonych przez Gminną Spółkę Komunalną sp. z o.o.  dla  mieszkańców Gminy Chełm Śląski, 

z wyłączeniem odbiorców hurtowych oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Taryfa  została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 

123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 

2006r. w sprawie określania 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.  Zgodnie z tymi przepisami nowe taryfy zostały tak zaplanowane, 

aby zapewnić Spółce niezbędne przychody. 

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Podstawową działalnością Gminnej Spółki  Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie Śląskim jest 

zbiorowe  odprowadzanie  ścieków.  W tym  zakresie   działalność  prowadzona  jest  na  podstawie 

zezwolenia  wydanego  Decyzją   Wójta  Gminy  Chełm  Śląski  Nr  GG.I.7033-75/05  z dnia 

30.12.2005r.

Zgodnie  z  zezwoleniem  przedmiot  działania  Spółki  stanowi  zbiorowe  odprowadzanie 

ścieków,  polegające  na  odprowadzaniu  i  oczyszczaniu  ścieków   dostarczanych  przez 

usługobiorców,  z  którymi  zawarto  umowy,  za  pomocą  urządzeń  kanalizacyjnych   będących 

w posiadaniu Spółki. 

3. Rodzaj i struktura taryfy

Wyboru  rodzaju  i  struktury  taryfy  za  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  dokonano 

zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia,  o którym mowa powyżej.  Wzięto również pod uwagę 

charakterystykę poszczególnych grup odbiorców i lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków.

Mając na uwadze powyższe przyjęta została następująca taryfa:

− w zależności od rodzaju  -  jednolita  (jedna cena dla wszystkich grup odbiorców)

− w zależności od struktury  - jednoczłonowa   (zawiera tylko cenę)

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

− uzyskanie niezbędnych przychodów,

− ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, 

− eliminowanie subsydiowania skrośnego,

− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,

− łatwość−  obliczania i sprawdzania cen. 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób rozliczeń, 



dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy taryfowe:

Grupa 1   -  gospodarstwa domowe  -  grupa  odbiorców  odprowadzających   ścieki 

                   bytowe z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Grupa 2   -  przemysł – grupa odbiorców odprowadzających  ścieki przemysłowe.

            Grupa 3   -  pozostali odbiorcy -  grupa odbiorców odprowadzających ścieki bytowe,

                               nie pochodzące od gospodarstw domowych.

Tabela 1.   Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

L.p. Wyszczególnienie Ilość
 odbiorców

Ilość odprowadzanych 
ścieków  w m3

1. Gospodarstwa domowe 950 109.800
2. Przemysł 15 4.720
3. Pozostali odbiorcy 9 3.540

5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W zakresie zbiorowego  odprowadzania i oczyszczania ścieków ma zastosowanie  taryfa 

jednoczłonowa  dla  wszystkich  odbiorców, zawierająca odniesienie do 1 m3  odprowadzonych 

ścieków.  Dla  wszystkich  dostawców  ścieków   ustalona  została  jednakowa  cena  za  1mł 

odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej i ich oczyszczenia. 

Tabela 2.   Wysokość  cen  za  odprowadzone i oczyszczone ścieki.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnie

nie

Cena 
netto

Cena 
z VAT

Jednostka 
miary

1 Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3  ścieków 10,05 10,75 zł/m3

2. Przemysł Cena za 1 m3  ścieków 10,05 10.75 zł/m3

3 Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3  ścieków 10,05 10,75 zł/m3

Do cen określonych w kolumnie 4 Tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku,  zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

Tabela  3.  Skutki finansowe zmiany cen za odprowadzanie ścieków

TARYFOWA GRUPA  ODBIORCÓW
Gospodarstwa 

domowe
Przemysł Pozostali

odbiorcy
Ogółem

    
 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW   - rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf



1. Ilość ścieków   odprowadzonych 
rocznie   w mł 109.800 4.720 3.540 118.060

2.  Cena usługi za  1mł 9,10 9,10 9,10 9.10
3. Wartość   przychodów  (pro forma) 999.180 42.952 32.214 1.074.346
    
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW   - rok  obowiązywania nowych taryf

1. Ilość ścieków   odprowadzonych 
rocznie   w mł 109.800 4.720 3.540 118.060

2.  Cena usługi za  1mł 10,05 10,05 10,05 10,05
3. Wartość  niezbędnych przychodów 1.103.490 47.436 35.577 1.186.503

     WZROST  PRZYCHODÓW 110% 110% 110% 110%

6.    Warunki   rozliczeń   z   uwzględnieniem   wyposażenia    nieruchomości                 

       w  przyrządy  i  urządzenia  pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków prowadzone są zgodnie 

z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy,  a także    na podstawie 

określonych  w taryfie  cen  oraz  ilości odprowadzonych ścieków  wg następujących zasad:

1) ilość2)  odprowadzanych  ścieków  z  nieruchomości  wyposażonej  w  urządzenie 

pomiarowe ustala się  zgodnie z jego wskazaniem,

3) jeżeli nieruchomość4)  nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe, strony przyjmują,  że 

ilość5)  odprowadzonych ścieków ustala się jako równą  ilości pobranej wody,

6) w przypadku braku wodomierza ilość7)  pobranej  wody  ustala  sie  na  podstawie

art.  27 ust.  3  ustawy  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków,

8) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość9)  bezpowrotnie  zużytej  wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach,  gdy wielkość10)  jej zużycia na ten cel 

ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego wg uzyskanych 

warunków technicznych na koszt Odbiorcy usług.     

W przypadku niesprawności  wodomierza,  Przedsiębiorstwo  zastrzega sobie  prawo do 

naliczania ilości pobranej  wody, przyjmując za podstawę  przeciętną  z sześciu ostatnich miesięcy, 

gdy wodomierz funkcjonował normalnie.

W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  wodomierza  w  okresie  nie  obejmującym 

sześciu ostatnich miesięcy, przeciętną zużycia wody oblicza się z całego okresu funkcjonowania. 

Identyczny tok postępowania przyjmuje  się,  gdy z obiektywnych przyczyn  nie  można odczytać 

wskazań wodomierza.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane 

są  za  każdy  miesiąc,  w  którym  były  świadczone  usługi.  Odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za 



odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

7.    Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1     Zakres świadczonych usług dla odbiorców

Zbiorowe  odprowadzanie  i  oczyszczanie  ścieków   dokonywane  jest  dla  wszystkich 

odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Dotyczy  to  zarówno  zbiorowego   odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  budynków 

jednorodzinnych i wielorodzinnych,  budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele 

usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. 

7.2     Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

klientów,  które  wynikają  z  obowiązujących  przepisów  prawnych  i  które  zostały  określone  w 

zezwoleniu  na  działalność  w  zakresie   zbiorowego  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków, 

udzielonego Decyzją  Wójta Gminy Chełm Śląski Nr GG.I.7033-75/05 z dnia 30.12.2005r.  oraz 

Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Chełm Śląski  uchwałą Nr XXXV/195/2006 z dnia 

28.02.2006r.

W  celu  zapewnienia  jakości  usług  Spółka  prowadzi  stałą  kontrolę  parametrów 

zanieczyszczeń w ściekach.

Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez laboratorium 

wewnętrzne oraz przez laboratorium autoryzowane.

W systemie zmianowym pracują służby zapewniające niezwłoczne usuwanie zgłaszanych 

awarii i niesprawności w systemie kanalizacyjnym.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                Jan Ochmański


