
             UCHWAŁA Nr XV/91/08
            RADY GMINY RADOMIN 

           z dnia  3 kwietnia 2008r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania  ścieków dla Gminnej 
Oczyszczalni  Ścieków w  Radominie. 

 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 i z 2007r. Nr 147 
poz.1033 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 
do Uchwały Nr XV/91/08
Rady Gminy Radomin 
z dnia 3 kwietnia 2008r. 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe  odprowadzanie ścieków , 
obowiązujące na terenie Gminy Radomin, na okres 12 miesięcy, od dnia 01.05.2008r.  
do dnia 30.04.2009r.  Taryfa określa  warunki stosowania cen, a także warunki rozliczeń za 
świadczone usługi, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.

Opracowana została na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 07czerwca 2001r. o zbiorowym za zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym    
   odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 i z 2007r. Nr 147,poz 1033), zwanej 
   dalej  Ustawą,
- 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 z 2006r. Nr 127 poz.886), zwanego dalej,   
    Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług oczyszczania ścieków 
świadczonych przez  Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Radominie.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje  cenę odprowadzanych ścieków  bytowych, 
powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych,  z 
budynków mieszkalnych (od gospodarstw domowych),  użyteczności publicznej oraz z zapleczy 
socjalnych w funkcjonujących zakładach prywatnych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności .
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Radominie, Radomin 175, 87-404 Radomin, prowadzi 
działalność w zakresie zbiorowego  odprowadzania i oczyszczania ścieków, na podstawie
Uchwały Rady Gminy w Radominie z dnia 5 listopada 2004r., jako jednostka budżetowa gminy.
Nr  REGON 871 72 86 32. PKD- 9001Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Zgodnie z uchwałą, przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków,  za pomocą urządzeń kanalizacyjnych  będących w posiadaniu Gminy Radomin, a 
eksploatowanych przez Oczyszczalnię.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie
kosztów odprowadzania ścieków  t.j. kosztów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczalni i 
urządzeń kanalizacyjnych,  w zakresie zbiorowego  odprowadzania  ścieków i ich oczyszczania 
w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców/ wyłoniono zasadniczo 
jedną podstawowa grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno dostawców ścieków 
jakimi są gospodarstwa domowe, jak i dostawców  pozostałych.



1/ gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług, którzy nie zużywają wody do 
prowadzenia działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, w 
której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych ludności. 
(n.p. gastronomia, sklepy, przedszkola, szkoły, pomieszczenia socjalne z zakładach ).
2/ zbiorowe odprowadzanie ścieków, nie obejmuje ścieków przemysłowych. 
4. Rodzaj,  struktura taryfy oraz  wysokość cen i stawek.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w 
pkt. 3 Taryfy, obowiązują równe ceny i stawki opłat oraz różne zasady ich stosowania.

Przy  rozliczeniach  za  usługę  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków dla  zasadniczych  grup 
odbiorców usług, obowiązuje taryfa jednoczłonowa :
-   cena  wyrażona  w  złotych  za  1m3  odprowadzanych  ścieków,  wg  przelicznika  1:1  ilości 
pobranej  wody. 

W rozliczeniach z  oczyszczalnią  ścieków, za  odprowadzenie  ścieków, wg określeń w pkt  3 
Taryfy, obowiązują ceny wyrażone w złotych za 1 m3  ścieków, w wysokości ustalonej jak dla 
grupy zasadniczej. 

Tabela 1 
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
usług

Wyszczególnienie Cena /stawka/ 

netto Brutto
/z VAT/

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5 6

1 Gospodarstwa domowe Cena za 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

3,00 zł 3,21 zł zł / m3

2 Obiekty użyteczności 
publicznej,  odbiorcy usług, 
prowadzący działalność 
gospodarczą 

Cena za 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

3,00 zł 3,21 zł zł / m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabeli 1, dolicza się podatek od towarów 
i usług, zgodnie z § 1 pkt 9 do 12 , Rozporządzenia.
Stawka podatku, zgodnie z zobowiązującymi odrębnymi przepisami, wynosi 7 %, na dzień 
podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryfy.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i
rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy. 
Z uwagi brak wyposażenia budynków zlokalizowanych na terenie  działania przedsiębiorstwa 
kanalizacyjnego, w przyrządy pomiarowe mierzące  ilości odprowadzanych ścieków ( na 
przyłączu kanalizacyjnym),  ilość  odprowadzanych ścieków  ustala się na podstawie  wskazań 
wodomierza  w stosunku 1:1.



W przypadkach niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 
odprowadzanych ścieków,  ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy jest to możliwe na podstawie średniego 
zużycia  wody  w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego  lub  iloczynu  średnio-miesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Przedsiębiorstwo  kanalizacyjne  na  wniosek  odbiorcy  usług  dokonuje  sprawdzenia 
prawidłowości działania wodomierza. 
 W  rozliczeniach  ilości  odprowadzanych  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 dostarczającego ścieki.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków,  pobierane są za 
każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za  odprowadzenie  ścieków,  na  warunkach  i  w  terminach 
określonych w umowie, na podstawie wystawionej i otrzymanej faktury.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat  
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 
Zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonywane jest od wszystkich odbiorców usług w oparciu o 
takie same zasady technologiczne. 
Dotyczy  to  zarówno  zbiorowego  odprowadzania   ścieków  z   budynków  jednorodzinnych  i 
wielorodzinnych oraz budynków  użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-
handlowe  i  prowadzących  działalność  gospodarcza  z  wyłączeniem  dostawców  ścieków 
przemysłowych   odbiorców  przemysłowych.  Ścieki  bytowe   poddawane  są  tym  samym 
procesom  oczyszczania,   a dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych, zainstalowano 
wodomierze główne, z których na podstawie odczytów, wyliczana jest ilość ścieków  

6.2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
 Gminna  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Radominie,  Radomin  175,  87-404  Radomin,  prowadzi 
działalność w zakresie zbiorowego  odprowadzania i oczyszczania ścieków,
Zobowiązana  jest  do zapewnienia  ciągłości  odbioru dostarczanych ścieków przez  odbiorców 
usług,  mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska 
a  także  optymalizację  kosztów  oraz  zrównoważenie  kosztów  eksploatacji  ze 
sprzedażą.                                               
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego  odprowadzania i oczyszczania 
ścieków  jest :
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków     -  PKD- 9001Z   
Na terenie Gminy  Radomin  z usług odprowadzania i oczyszczania ścieków  korzysta 16 % 
ludności., z terenu wsi Radomin  

7. Standardy jakościowe.

7.1  Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków , obowiązującym na terenie jego 

działania, 
- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania 

i oczyszczania ścieków  
- umowach  z poszczególnymi odbiorcami usług  odprowadzania ścieków. 
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska  



- sposobu realizacji obowiązków  ustalających wymagania dotyczące jakości  ścieków 
odprowadzanych, pod względem bakteriologicznym, chemicznym,

Ustalenie nowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, przyczyni się do poprawy usług w 
tym zakresie, świadczonych przez Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Radominie, poprzez 
wykorzystanie zwiększonych środków   finansowych pochodzących z opłat, na tego rodzaju 
działalność.

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 zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków  oraz w 
Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy  w Radominie -Uchwałą  Nr 19/V/03 z dnia 
06.02.2003r. 
Jakość ścieków oczyszczonych  jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami 
europejskimi. Ścieki są oczyszczane, poprzez przechodzenie procesu oczyszczania w 
urządzeniach na terenie obiektu Gminnej Oczyszczalni Ścieków  w Radominie. 


