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UCHWAŁA NR XXXV/235/17
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.) oraz w związku z art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 328) 

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dzierżoniów obowiązującą na 
okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 czerwca 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Dzierżoniów oraz na tablicach ogłoszeń. 
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Uzasadnienie

1. Rys działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2016. 

Zakład Gospodarki Komunalnej działając poprzez Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Mościsku, Pilawie 
Dolnej i w Jodłowniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu 
miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Piława Dolna i Jodłownik. Administruje również 
142 przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowanych w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej”. ZGK kompleksowo 
obsługuje instalacje małych oczyszczalni ścieków 3 na obiektach użyteczności publicznej w Roztoczniku, WOK 
w Ostroszowicach, CSRO w Dobrocinie oraz 3 w budynkach komunalnych Jodłowniku 15, Piławie Dolnej 38 
i Józefówku 12. 

ZGK zobowiązany jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na 
uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację 
kosztów. 

Przedmiotem działania ZGK w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 

- odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej 

- odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych pozostających w majątku Gminy 

ZGK prowadzi także inną działalność obejmującą: 

- eksploatację, remonty, konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych 

- uzgadnianie, projektowanie oraz odbiór techniczny sieci i urządzeń kanalizacji 

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia 11 pracowników w tym 5 na pełnym etacie pracowników 
oczyszczalni oraz 6 pracowników administracyjnych. 

W skład 3 oczyszczalni ścieków wchodzą budynki, urządzenia oraz 23 przepompownie rozlokowane 
w terenie gminy. ZGK posiada środek transportu, służący do przeprowadzania prac monitorowania, obsługi 
bieżącej i usuwania awarii związanych bezpośrednio z oczyszczaniem ścieków. 

Kosztem działalności ZGK są wydatki na płace i dodatkowe wynagrodzenie oraz na pochodne od płac, 
a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

ZGK ponosi podstawowe koszty na funkcjonowanie obiektów, tj. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną 
(dostawa energii na funkcjonowanie oczyszczalni i każdej z 23 przepompowni) oraz utrzymanie środka 
transportu. W sytuacjach awaryjnych do udrażniania przewodów kanalizacji sanitarnej, wynajmowany jest 
z Przedsiębiorstwa WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie samochód ciśnieniowy typu WUKO. Sukcesywnie 
wykonywane są remonty i bieżące naprawy, a także modernizacje na terenie oczyszczalni, przepompowniach 
ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. 

ZGK ponosi także opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych. 
W skład wydatków oczyszczalni wchodzi również podatek od nieruchomości, koszty krajowych podróży 
służbowych oraz różne opłaty i składki. 

Wydatki ZGK na oczyszczanie ścieków za ostatni rok obrachunkowy wyniosły 916 619,56 zł. Oczyszczalnia 
Mościsko, Piława Dolna i Jodłownik w omawianym okresie przyjęła i oczyściła 112 589 m3 (przy 
fakturowanych 91 679). Wpływy fakturowane z tytułu zawartych umów wyniosły 410 235,04 zł. 

Bilansując koszty i wpływy otrzymujemy: 916 619,56zł – 410 235,04.= -506 384,52 

2. Uzasadnienie zmiany taryfy za odprowadzanie ścieków. 

1. Stawka opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni jest wartością zbliżoną do średniej z badanych. 

2. Wielkość ładunku zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych w większości z gospodarstw rolnych jest 
nieporównywalnie większa niż proporcjonalnie z sieci kanalizacji miejskiej terenu zurbanizowanego. Wyniki 
badań ścieku surowego z terenów wiejskich uzyskują górną granicę możliwości oznaczenia akredytowanego 
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laboratorium co świadczy o ich większej koncentracji niż w mieście. Proces oczyszczania wymaga wówczas 
zdecydowanie większego nakładu energii elektrycznej do napowietrzania oraz znacznie przedłuża czas 
oczyszczania. Również zwiększa się ilość odpadów po oczyszczaniu, co skutkuje zwiększoną częstotliwością 
wykonywania kosztownych czyszczeń instalacji eksploatacyjnych oraz badań i zagospodarowania osadu. 

3. Rzeczywista ilość ścieków dopływających do oczyszczalni Mościsko jest znacznie większa niż 
opomiarowane ujęcia z podpisanych umów na zrzut ścieków. Wpływ na to ma charakter sieci kanalizacyjnej. 
Stan ten zwiększa nieopomiarowaną ilość odcieków powierzchniowych i nieszczelności sieci (gdzie czynnikiem 
decydującym jest średnioroczny opad atmosferyczny), Również pomiar ilości odprowadzanych ścieków wg 
wskazań wodomierzy nie jest miarodajny ze względu na występowanie w gospodarstwach rolnych 
niemierzalnych studni wodnych. 

4. W przedmiocie stosowania wyższej stawki opłat w ramach rozliczenia przejmowanych urządzeń 
kanalizacyjnych, umożliwia się inwestorom skorzystanie z możliwości zwrotu kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalając zasadę rozliczenia bezgotówkowego. Udokumentowany koszt 
budowy przyłączy kanalizacyjnych może być, poprzez potrącenie, rozliczony z należnością, jaką ten inwestor 
zobowiązany jest zapłacić Gminie za odprowadzone ścieki wg realnego kosztu oczyszczenia 1m3 ścieku na 
terenie gminy ustalonego za poszczególne lata. Uaktualniana kolejnymi Taryfami stawka jest stosowana 
wyłącznie do dnia rozliczenia kosztów budowy przyłączy, a dalej stosowana jest stawka jak dla pozostałej 
grupy odbiorców. W przypadku pozostałej grupy odbiorców powstałą różnicę między realnym kosztem 
a uchwaloną stawką ponosi gmina. 

5. Wprowadzenie opłaty Abonamentowej podyktowane jest uzyskaniem środków finansowych na utrzymanie 
w gotowości urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej i w tym jej modernizację. 

6. Proponuje się kontynuowanie polityki taryfy jednolitej ze względu na jednolite koszty świadczenia usług 
przez ZGK. Wprowadzenie zróżnicowania taryfowego jest nieekonomiczne ze względu na praktycznie 
marginalny procent występowania odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe. 

3. Skutki finansowe. 

Wprowadzenie proponowanych taryf spowoduje utrzymanie wpływów z tytułu oczyszczania ścieków na 
poziomie ubiegłorocznym ze wzrostem wpływów z tytułu abonamentu, szacowany na kwotę (31 257,60 zl 
netto) 33 792,00 zł z VAT (tj. 704 umowy x 4zł brutto x 12 miesięcy) przy jednoczesnym zmniejszeniu strat 
z działalności ZGK w oczyszczaniu ścieków oraz powolnemu urealnieniu ponoszonych kosztów rzeczywistych, 
co jest działaniem długoletnim Gminy w zakresie ścieków. 

4. Podsumowanie . 

Z powyższych danych jasno wynika, że działalność oczyszczania ścieków jest wysoce nierentownym 
przedsięwzięciem. Przy poniesionych kosztach za 2016 rok w wysokości 916 619,56 zł planowane na rok 
obowiązywania taryfy niezbędne przychody oszacowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie 
określania taryf wynoszą: 910 395,55 zł. Sumując powyższe z kwotą amortyzacji za 2016 rok w wysokości 
418 547,91 zł daje sumę 1 328 943,40 zł. 

Pokrycie niezbędnych przychodów oczyszczalni ścieków wymagałoby wprowadzenia stawki za odbiór 
1 m3 ścieków w wysokości 11,80 zł (tj. wartość niezbędnych przychodów wraz z amortyzacją 1 328 943,40 zł 
dzielona przez 112 589 m3 oczyszczonych ścieków), co pozostaje w oczywistej sprzeczności z interesem 
społecznym mieszkańców Gminy. Tak duża jednorazowa podwyżka stworzyłaby zagrożenie zaprzestania 
płacenia przez mieszkańców za usługi odbioru ścieków oraz spowodowałaby stworzenie procederu nielegalnego 
odprowadzania ścieków. 

Wyliczona stawka obejmuje również nieopomiarowany dopływ ścieków do oczyszczalni (odcieki 
powierzchniowe i gruntowe). Licząc tylko ilość ścieków fakturowanych tj rzeczywiście naliczonych, kwota 
1m3 ścieku wyniosła by 14,50 zł (tj. wartość niezbędnych przychodów z amortyzacją 1 328 943,40 zł dzielona 
przez 91 679 m3 oczyszczonych ścieków fakturowanych). 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt obowiązywania do roku 2019 „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji” proponuje się kontynuację sukcesywnego dochodzenia do stawki, równoważącej niezbędne 
przychody oczyszczalni ścieków w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz eliminowanie zagrożeń powodujących zwiększenie 
nieopomiarowanego wpływu ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. 
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1. Rodzaje prowadzonej działalności 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej działając poprzez Gminną Oczyszczalnię Ścieków  

w Mościsku, Piławie Dolnej i w Jodłowniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, 

Książnica, Piława Dolna i Jodłownik. Administruje również 142 przydomowe oczyszczalnie 

ścieków wybudowane w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej. ZGK kompleksowo obsługuje 

instalacje małych oczyszczalni ścieków 3 na obiektach użyteczności publicznej  

w Roztoczniku, WOK w Ostroszowicach, CSRO w Dobrocinie oraz 3 budynkach 

komunalnych Jodłownik 15, Piława Dolna 38 i Józefówek 12. 

ZGK zobowiązany jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania i oczyszczania 

ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony 

środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działania ZGK w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 

• odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej 

• odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych pozostających w majątku Gminy 

ZGK prowadzi także inną działalność obejmującą: 

• eksploatację, remonty, konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych  

• uzgadnianie, projektowanie oraz odbiór techniczny sieci i urządzeń kanalizacji  

W przedmiocie, jakości świadczonych usług ZGK realizuje zadania określone: 

• w Decyzji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z dnia 09.09.2016 Numer 

RL.6341.1.34.2016, wydanym na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszczalni Mościsko,  

• w Decyzji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z dnia 27.10.2009 Numer 

RL.V.6223-27/09, wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków oczyszczalni Jodłownik,  

• w Decyzji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z dnia 27.07.2012 Numer 

RL.V.6341.1.17/2012, wydanym na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszczalni Piława Dolna,  

• w umowie z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych, 

• w przepisach prawnych związanych z ochroną środowiska i ustalających 

wymagania, które dotyczą odprowadzania ścieków. 
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2. Rodzaj i struktura taryfy 
 
     Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Uciechów, Włóki, 

Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Piława Dolna i Jodłownik Gminy Dzierżoniów w okresie  

od dnia 01.07.2017r. do dnia 31.06.2018r. w zależności od przyjętego rodzaju taryf jest  

taryfą jednolitą, ponieważ zawiera cenę w zł za jeden metr sześcienny odprowadzanych 

ścieków niezależnie od rodzaju odbiorcy. Taryfa cenowa dotyczy wszystkich odbiorców 

usług kanalizacyjnych.  

W zależności od struktury Taryfy przedsiębiorstwo dokonało wyboru Taryfy 

wieloczłonowej zawierającej tak cenę w zł za jeden metr sześcienny odprowadzanych 

ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej tj. opłatę stałą za utrzymanie w gotowości 

urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług.  

 

 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
      Sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, charakterystyka odprowadzanych 

ścieków, brak zróżnicowania kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków, występowanie 

kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów planowanych budowy i rozbudowy urządzeń 

kanalizacyjnych zgodnie z planem wieloletnim powoduje, iż nie dokonuje się podziału 

odbiorców usług na taryfowe grupy.  

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono zasadniczo jedną 

podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców, jakimi  

są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. 

 

 
4. Wysokość cen i stawek opłat 
 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednorodna  

i wieloczłonowa dla wszystkich odbiorców. Obowiązująca cena za dostarczone ścieki zależna 

jest od ilości zużytej wody i wyrażona jest w zł za m3. Opłatę abonamentową pobiera się za 

utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych miesięcznie za każde przyłącze (umowę) 

niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków. Do cen dolicza się podatek od towarów  

i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Tabela 1 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki 
 

Lp.  Opłata  
Ceny i stawki 

opłat netto 

1 
Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od 
pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji sanitarnej - cena za 1m3 
odprowadzanych ścieków 

4,95 

2 

Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od 
pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji sanitarnej  w ramach 
rozliczeń odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych - 
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 

14,50 

3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/mc 3,70 

 
Do cen i stawek opłat określonych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług.  
Aktualnie stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%. 
 
 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  
i urządzenia pomiarowe oraz ich braku 
 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. nr 139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się  

w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia 

pomiarowe zgodnie z art. 27 ust 5 w/w ustawy, ustala się jako równą ilości wody zużytej.  

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na 

podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy. 

W przypadku niesprawności urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 

ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości odprowadzonych 

ścieków w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności urządzenia pomiarowego,  

a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków  

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznej ilości 
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odprowadzonych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności urządzenia 

pomiarowego. 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za odprowadzanie ścieków i opłaty za 

abonament pobierane są za okresy dwóch miesięcy. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za 

odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 

 
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 
6.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców 
 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług         

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego 

odprowadzania ścieków z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków 

użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców 

przemysłowych.  

 
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 

Określone w taryfie opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. 


