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1. Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór utworzonym Uchwałą 

Nr XI/5/52/03 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2003 r. Zakład rozpoczął swą działalność  

dnia 1 września 2005 r.  

Podstawową działalnością Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jest: 

- prowadzenie usług w zakresie odprowadzania ścieków, 

- eksploatacja oczyszczalni ścieków "Wschód", 

- eksploatacja sieci kanalizacyjnej, 

- eksploatacja przepompowni ścieków,  

- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Kobiór oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w 

tym zakresie. 

W chwili obecnej Zakład nie prowadzi innej działalności, niż zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Terenem działania Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jest obszar administracyjny Gminy 

Kobiór. 

Działalność Zakładu oparta jest o mienie komunalne, a w szczególności Oczyszczalnie ścieków 

„Wschód” i sieć gminnej kanalizacji sanitarnej, przekazane w zarząd i eksploatację przez Urząd 

Gminy w celu wykonywania działalności statutowej związanej ze zbiorowym odprowadzaniem 

ścieków. Zakład nie wprowadza ścieków do urządzeń niebędących w jego posiadaniu.  

Kobiórski Zakład Komunalny, jako gminny zakład budżetowy nieposiadający osobowości 

prawnej, prowadzący działalność na terenie własnej gminy nie ma obowiązku uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków. Na mocy art. 16 ust 3 ustawy 

nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych 

w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków.  

Opisana działalność prowadzona jest w oparciu o:  

− Pozwolenie wodno-prawne RO-II.6341.72.2011 z dnia  5 grudnia 2011 r.  

− Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobiór podjęty 

uchwałą Rady Gminy Kobiór z dnia 28 lutego 2019r. nr RG.0007.31.2019, (Dz. Urz. Woj. 

Śl. Poz. 2149 z dnia 14 marca 2019r.)  

Niniejsza taryfa nie obejmuje usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w sieć 

kanalizacji deszczowej oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów 

nieskanalizowanych. 

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie planują budowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, nie opracowują wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Poza zadaniami modernizacyjnymi 

Zakładu, zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni 

ścieków są planowane i realizowane przez Urząd Gminy w Kobiórze. 

2. Rodzaj i struktura taryfy. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem, taryfa została opracowana  w sposób zapewniający: 

− uzyskanie niezbędnych przychodów, 

− ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 

− eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania 

zanieczyszczenia ścieków, 

− łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat; 

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych ma zastosowanie taryfa jednolita 

wieloczłonowa składająca się z: 

- ceny za odprowadzone ścieki w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków 

ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie 

ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody, 

- stawkę opłaty abonamentowej, wyrażonej w złotych na Odbiorcę na miesiąc. 

3. Taryfowe grupy Odbiorców usług. 

 

Zgodnie z §11 ust. 3 rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje 

alokacji kosztów na taryfowe grupy Odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, 

w szczególności: 

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

Odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, 

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 

- strukturę i rodzaj planowanych taryf, 

- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu 

z kosztem ich wdrożenia, 

- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 

- wyposażenie w urządzenia pomiarowe, 

- możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji. 

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy  grupy 

Odbiorców usług, obejmujące: 
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1. gospodarstwa domowe, 

2. obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, urzędy), 

3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 
 

W związku z powyższym, wnioskujemy o ustalenie struktury taryfowej i wysokości cen za 1 m3 

ścieków na okres 3 lat  w następujący sposób (w złotych, netto): 

1. Wysokość ceny za 1 m3 ścieków w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy 

(w złotych, netto za 1m3 odprowadzanych ścieków): 

Za ścieki komunalne wprowadzone do urządzeń zbiorowego 

odprowadzania: 

- ceny obecne - ceny wnioskowane 

1. gospodarstwa domowe,  

2. obiekty użyteczności publicznej,  

3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

4. stawka opłaty abonamentowej (jednakowa dla wszystkich odb.) 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

7,67 zł/m3 

7,67 zł/m3 

7,67 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

 

2. Wysokość ceny za 1 m3 ścieków w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy 

(w złotych, netto za 1m3 odprowadzanych ścieków): 

Za ścieki komunalne wprowadzone do urządzeń zbiorowego 

odprowadzania: 

- ceny obecne - ceny wnioskowane 

1. gospodarstwa domowe,  

2. obiekty użyteczności publicznej,  

3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

4. stawka opłaty abonamentowej (jednakowa dla wszystkich odb.) 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

8,05 zł/m3 

8,05 zł/m3 

8,05 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

 

3. Wysokość ceny za 1 m3 ścieków w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy 

(w złotych, netto za 1m3 odprowadzanych ścieków): 

Za ścieki komunalne wprowadzone do urządzeń zbiorowego 

odprowadzania: 

- ceny obecne - ceny wnioskowane 

1. gospodarstwa domowe,  

2. obiekty użyteczności publicznej,  

3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

4. stawka opłaty abonamentowej (jednakowa dla wszystkich odb.) 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,67 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

8,15 zł/m3 

8,15 zł/m3 

8,15 zł/m3 

6,00 zł/odb./m-c 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości 

określonej odrębnymi przepisami;  zgodnie z § 2, pkt. 1, 2, 6, Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

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

wniosku o zatwierdzenie taryfy  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
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i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 2 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018r  poz. 472)  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 
 

4. Stawka opłaty za przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźników zanieczyszczenia 

ścieków wprowadzanych do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej: 

L.P. 
WSKAŹNIK 

ZANIECZYSZCZENIA 
JEDND. 

KATEGORIA ŚCIEKÓW DOPUSZCZALNE 

I II III WARTOŚCI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Zawiesiny ogólne mg/l 165 250 330 500 

2 ChZTCr mgO2/l 500 750 1000 3500 

3 BZT5 mgO2/l 350 525 700 2000 

4 Azot ogólny mgN/l 200 300 400 500 

5 Fosfor ogólny mgP/l 10 15 20 25 

6 Ogólny węgiel organiczny mgC/l 200 300 400 500 

7 Pozostałe maksymalne (dopuszczalne) wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757). 
 

Dokonuje się podziału ścieków na kategorie według ilości zawartych w nich zanieczyszczeń: 

1. Dla I kategorii ścieków ustala się cenę podstawową zgodnie z uchwaloną taryfą. 

2. Dla II kategorii ścieków ustala się cenę zwiększoną o 50% w stosunku do ceny określonej dla 

ścieków kategorii I. 

3. Dla III kategorii ścieków ustala się cenę zwiększoną o 100% w stosunku do ceny określonej dla 

ścieków kategorii I. 

4. Dla ścieków, w których zawartość zanieczyszczeń jest wyższa od ilości zanieczyszczeń dla 

kategorii III opłata dodatkowa za każdy m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

ustalana będzie proporcjonalnie do wysokości najwyższego przekroczenia ilości zanieczyszczeń   

w stosunku do ścieków I kategorii. 

5. Dla ścieków przekraczających pozostałe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone 

w tabeli nr 1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 ) ustalona będzie  

(oprócz opłaty opisanej w pkt. 1-4) jednorazowa opłata dodatkowa liczona proporcjonalnie 

do wysokości najwyższego przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnej, pomnożonej 

przez miesięczną ilość zrzuconych ścieków  w miesiącu poprzedzającym przeprowadzone 

badanie. 

6. W przypadku ponownego wystąpienia przekroczenia zanieczyszczeń, o których mowa w pkt.5 

w terminie do 30 dni od daty pierwszej analizy stwierdzającej przekroczenie – Zakład zastosuje 

środki techniczne uniemożliwiające odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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5. Warunki rozliczeń za odprowadzanie ścieków. 

 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 

i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszego wniosku taryfowego, na postawie 

określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków. 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie 

braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody 

pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, na podstawie warunków 

technicznych określonych przez Kobiórski Zakład Komunalny. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku  gdy Odbiorca korzysta z innego 

źródła wody niż sieć wodociągowa, ilość ścieków ustalona jest na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych 

przez Zakład i Regulamin odprowadzania ścieków. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 

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. 

Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy 

odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.  

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach 

określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kobiór, obowiązujący na terenie działania przedsiębiorstwa oraz 

umowa pomiędzy Odbiorcą i Zakładem. 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców 

 

Odbiorcami usług w zakresie odprowadzania ścieków są głównie mieszkańcy budynków jedno- 

i wielorodzinnych, dlatego też ustalono jednakową cenę dla wszystkich grup taryfowych 

Odbiorców. 

Liczba odbiorców usług obsługiwanych w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków przez 

Kobiórski Zakład Komunalny:  

http://www.kzk.kobior.pl/
mailto:kzkkobior@poczta.fm


 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY KOBIÓR 

7 
Kobiórski Zakład Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór,  

tel. (32)2188476, 603 494 043, www.kzk.kobior.pl, e – mail: kzkkobior@poczta.fm 

− odbiorcy indywidualni - gospodarstwa domowe – 1207 umów  

− odbiorcy pozostali (obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą) – 51 umów  

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez przedsiębiorstwo dla wszystkich 

Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, nie powodując przez 

to zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania.  

Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymania urządzeń w gotowości, odczytu i rozliczenia co 

uzasadnia stosowanie jednakowej stawki opłaty abonamentowej dla wszystkich grup taryfowych. 

Koszty te przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny Odbiorca w danym 

okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie tych kosztów wymuszone 

jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem rozliczeń, a także 

obowiązującymi przepisami. 

W zakresie odprowadzania ścieków dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za utrzymywanie  

w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, odczyt i rozliczenie. 

 

6.2. 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 dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: 

− regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego 

działania,  

− umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych, 

− przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

 

 
 

Dyrektor  
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego 

 
Dariusz Kołoczek  
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