
Projekt

z dnia  16 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze 

zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala:

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie działania BEST-EKO  

Spółka z o.o. w Żorach w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 lipca 2015 roku opracowaną przez tę Spółkę, 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć BEST-EKO Spółka z o.o. w Żorach, ul. Gwarków 1. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.
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Taryfa dla zbiorowego odprowadzania �cieków 

Obowi�zuj�ca na terenie Miasta Rybnik w zakresie obsługiwanym przez 
oczyszczalni� „Boguszowice”, u�ytkowan�  przez „BEST-EKO” Sp. z o.o. 

na okres od dnia 2014-08-01 do dnia 2015-07-31. 
Zatwierdzona Uchwał� Rady Miasta Rybnik 

Nr……………..z dnia………….. 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2014r.
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1. Informacje ogólne. 

Niniejsza taryfa okre�la cen� za zbiorowe odprowadzanie �cieków z cz��ci 
terenu miasta Rybnik dostarczanych kolektorami do oczyszczalni 
„Boguszowice” obsługiwanej przez „BEST-EKO” Sp. z o.o.  
Taryfa ma obowi�zywa� w okresie od 2014.08.01 do 2015.07.31.           

Podstaw� opracowania niniejszej taryfy jest Ustawa z 07.06.2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków  
(tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.), zwana dalej Ustaw� oraz 
przepisy Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006  r. w 
sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 
odprowadzanie �cieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886 ), zwanego dalej 
Rozporz�dzeniem.                                                                                             
  
Cena dotyczy wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie 
�cieków komunalnych �wiadczonych przez „BEST-EKO” Sp. z o.o. za 
wyj�tkiem odbiorców hurtowych.  

2. Rodzaj prowadzonej działalno�ci.                                                                                                   

     „BEST-EKO” Sp. z o.o. prowadzi działalno��  w zakresie zbiorowego 
odprowadzania �cieków. Zgodnie z Uchwał� Sejmiku Województwa 
�l�skiego firma jest RIPOK w zakresie kompostowania. 
Ponadto firma posiada koncesje Urz�du Regulacji Energetyki na obrót oraz 
przesył i dystrybucj� energii elektrycznej.                        

Zbiorowe odprowadzanie �cieków odbywa si� na podstawie Decyzji 
Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/11/02 z dnia 18 grudnia 2002 r 
oraz Decyzji Nr 4 Zarz�du Miasta �ory z dnia 31.07.2002 r. 
Powy�sz� działalno�� Spółka wykonuje urz�dzeniami i na obiektach 
b�d�cych jej własno�ci�.  

3.  Rodzaj i struktura taryfy.   

Taryfa do zbiorowego odprowadzania �cieków w okresie od 01.08.2014 r.  
do 31.07.2015 r. jest taryf� jednolit�, jednoczłonow� i obejmuje cen� za 1 m3

odprowadzonych �cieków.   
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4.   Taryfowe grupy odbiorców usług. 

�cieki do oczyszczalni „Boguszowice” dostarczane s� z nast�puj�cych 
rejonów:  

- miasto Rybnik - z KWK „Jankowice”, osiedla Boguszowice, cz��ci 
Boguszowice Stare, oraz cz��ci osiedla Kłokocin.   

- miasto �ory - Osiedle Gwarków. Administratorami tej cz��ci w 
wi�kszo�ci s� SM „NOWA” z Jastrz�bia Zdroju oraz ZBM �ory.  
Ponadto �cieki s� przyjmowane od funkcjonuj�cych na obszarze działania 
firm oraz osób indywidualnych. 

Nie wyst�puj� racjonalne czynniki, które uzasadniałyby konieczno��
zró�nicowania kosztów odbioru �cieków. 

     Z tego wzgl�du wyłoniono jedn� podstawow� grup� odbiorców usług. 

�cieki odbierane od mieszka�ców przez PWiK Rybnik sp. z o.o. dostarczane 
s� kolektorami b�d�cymi w ich zarz�dzie i stosuje si� do nich umowne ceny 
hurtowe.  

5. Rodzaje i wysoko�� cen i stawek opłat 

Przy rozliczeniach z dostawcami detalicznymi �cieków stosuje si�
jednolit� cen�, niezale�nie od sposobu u�ytkowania lokalu.  

Nie przewiduje si� odbioru �cieków przemysłowych nie mieszcz�cych si�
swoimi parametrami w standardach �cieków komunalnych.  

Do ceny dolicza si� podatek od towarów i usług VAT – zgodnie z § 2, 
pkt 10 Rozporz�dzenia .  
Stawka podatku, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami wynosi 8%.                                                                            
Cena usługi netto – 5,94 zł + 8% VAT = 6,41 zł/m3 �cieków brutto.  

          
          Nie stosuje si� innych cen i stawek opłat. 
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6. Warunki rozlicze� z uwzgl�dnieniem wyposa�enia nieruchomo�ci w       

przyrz�dy i urz�dzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie �cieków prowadzone s� zgodnie z 
przepisami Ustawy i Rozporz�dzenia z pkt 1 Taryfy oraz Regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania �cieków na terenie miasta Rybnik  
( Uchwała Rady Miasta Nr 655/XLI/2005 z dnia 28.12.2005 r.).                                              

Ilo�� odprowadzanych �cieków ustala si� na podstawie wskaza� urz�dze�
pomiarowych.  
W razie braku  urz�dze� pomiarowych ilo�� odprowadzanych �cieków 
ustala si� na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, jako 
równ� ilo�ci wody pobranej lub okre�lonej w umowie. 

Dostawca �cieków dokonuje zapłaty za usług� na warunkach i w 
terminach okre�lonych w umowie. 

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

          1. Zakres �wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup  
              odbiorców. 

Zbiorowe odprowadzanie �cieków rozliczane jest dla wszystkich 
dostawców w oparciu o te same warunki techniczne i technologiczne.                                    

Okre�lona w taryfie cena została stworzona na podstawie obowi�zuj�cych 
w tym zakresie standardów obsługi klientów, które wynikaj� z 
obowi�zuj�cych przepisów oraz maj� umocowanie w przyj�tych 
Regulaminach.     

2. Standardy jako�ciowe obsługi odbiorców usług. 

        W celu wykonania usługi na wła�ciwym poziomie  
„BEST-EKO” Sp. z o.o. realizuje zadania zgodnie z: 

• Ustaw� z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony �rodowiska”. 
•  Ustaw� z dnia 18.07.2001 r. „Prawo wodne”. 
• Ustaw� z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i 

zbiorowym odprowadzaniu �cieków. 
• Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w 

sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz 
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warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 
odprowadzanie �cieków. 

•  „Regulaminami dostarczania wody i odprowadzania �cieków…”            
( Uchwała Nr 504/XLIV/06 Rady Miasta �ory z dnia 16.01.2006 r. 
oraz Uchwała Nr 655/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 
28.12.2005 r.) 

• zezwoleniami na zbiorowe odprowadzanie �cieków                                 
( Decyzja Nr 4/2002 Zarz�du Miasta �ory z dnia 31.07.2002 r. 
oraz   Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/11/02 z 
dnia 18.12.2002 r.). 

•  „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urz�dze�
kanalizacyjnych b�d�cych w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w 
latach 2011-2015.” 

• umowami zawartymi z poszczególnymi dostawcami �cieków. 

 Jako�� usług i ci�gła kontrola parametrów zrzucanych �cieków 
realizowane s� poprzez nowoczesny system monitoringu, który pozwala 
na szybkie reagowanie w celu likwidacji zakłóce� w procesie 
technologicznym.  
Równie� własne laboratorium, wyposa�one w wymagany nowoczesny 
sprz�t pozwala na bie��co ocenia� jako�� dopływaj�cych �cieków i 
reagowa� na wszelkie nieprawidłowo�ci w procesie ich oczyszczania.  
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Uzasadnienie wniosku taryfowego 

1. Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich �wiadcze�.   

2. Standardy jako�ciowe usługi, poprawa jako�ci oraz warunki   

    ekonomiczne. 

1. Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich �wiadcze�.   

Firma „BEST-EKO” Sp. z o.o. prowadzi działalno�� zbiorowego 
odprowadzania �cieków z cz��ci Miasta Rybnik i cz��ci Miasta �ory, z 
których kolektorami sanitarnymi �cieki s� kierowane do oczyszczalni 
„Boguszowice”.  

Firma zobowi�zana jest do zapewnienia ci�gło�ci odbioru �cieków oraz 
oczyszczania ich i odprowadzania do �rodowiska zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami ochrony �rodowiska i pozwoleniem wodno-
prawnym.  

Ponadto zwraca si� szczególn� uwag� na optymalizacj� kosztów w 
zwi�zku z ochron� interesów konsumenckich.                                                                             

Oczyszczalnia wybudowana na przyj�cie 12 000 m3 �cieków na dob�, w 
chwili obecnej przyjmuje około 3 250 m3/dob�.  

Zmodernizowany w cz��ci biologicznej obiekt  mo�e przyj�� do 8 000 m3/dob�
�cieków i oczy�ci� je w standardzie europejskim PUB-1, tj. z podwy�szonym 
usuwaniem biogenów.    

W latach 2014-15 zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji 
…” b�dzie kontynuowana modernizacja oczyszczalni.   

Kontynuowane b�d� prace na komorach fermentacyjnych. Planowane s�
m.in. remonty zewn�trznych sieci kanalizacyjnych, stycznikowni 
pompowni głównej oraz inne zgodnie z harmonogramem. Kontynuowana 
b�dzie rozbudowa kompostowni celem zagospodarowania osadów oraz 
odpadów biodegradowalnych. W efekcie tych prac nast�puje zmniejszenie 
ilo�ci przekazywanych odpadów na składowisko (du�e koszty składowania 
i utylizacji), a tym samym poprawa stanu �rodowiska naturalnego i 
dostosowanie standardów do dyrektyw UE w tym zakresie. 
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W zwi�zku z powy�szym ponoszone s� znaczne koszty a w rezultacie 
wzrost amortyzacji zmodernizowanych obiektów oraz spłata zaci�gni�tych 
kredytów maj� istotny wpływ na cen� usługi.  

Równie� remonty bie��ce niezb�dne dla utrzymania podstawowego 
standardu obiektów pochłaniaj� znaczne �rodki.  

Ponadto wzrost opłat za zrzut �cieków do �rodowiska i zwi�kszone podatki 
miejskie jak i pozostałe równie� powoduj� w proporcji efekt wzrostu  ceny 
za �cieki oczyszczone.                                                 

Poza nowymi przył�czeniami nie wzrasta spo�ycie wody na mieszka�ca 
co ma przeło�enie na ilo�� odbieranych �cieków taryfowych a w 
konsekwencji ma równie� istotny wpływ na cen� jednostkow�. 

2. Standardy jako�ciowe usługi, poprawa jako�ci oraz warunki  

    ekonomiczne. 

              W celu wykonania usługi na wła�ciwym poziomie  
„BEST-EKO” Sp. z o.o. realizuje zadania zgodnie z: 

• Ustaw� z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony �rodowiska”. 
•  Ustaw� z dnia 18.07.2001 r. „Prawo wodne”. 
• Ustaw� z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i 

zbiorowym odprowadzaniu �cieków. 
• Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w 

sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz 
warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 
odprowadzanie �cieków. 

•  „Regulaminami dostarczania wody i odprowadzania �cieków…”            
( Uchwała Nr 504/XLIV/02 Rady Miasta �ory z dnia 16.01.2006 r. 
oraz Uchwała Nr 655/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 
28.12.2005 r.) 

• zezwoleniami na zbiorowe odprowadzanie �cieków                                 
( Decyzja Nr 4/2002 Zarz�du Miasta �ory z dnia 31.07.2002 r. 
oraz   Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/11/02 z 
dnia 18.12.2002 r.). 

•  „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urz�dze�
kanalizacyjnych b�d�cych w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w 
latach 2011-2015.” 

• umowami zawartymi z poszczególnymi dostawcami �cieków. 
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           Zgodnie z przyj�t� praktyk� wyłonienia jednej grupy taryfowej dla  
          dostawców taryfowych, cena za m3 �cieków jest taka sama dla  
          wszystkich korzystaj�cych z tej usługi.  
          �cieki zrzucane do kanalizacji musz� odpowiada� jako�ci� �cieków  

komunalnych. 
Jako�� usług i ci�gła kontrola parametrów zrzucanych �cieków 
realizowane s� poprzez nowoczesny system monitoringu, który pozwala 
na szybkie reagowanie w celu likwidacji zakłóce� w procesie 
technologicznym.  
Równie� rezerwa technologiczna obiektów stanowi o zwi�kszonym 
poziomie bezpiecze�stwa na wypadek awarii podstawowych ci�gów 
technologicznych. 
Zgłaszane awarie s� usuwane bez zb�dnej zwłoki.  

Własne laboratorium, wyposa�one w niezb�dny, nowoczesny sprz�t, 
pozwala na bie��co ocenia� jako�� dopływaj�cych �cieków i reagowa� na 
wszelkie nieprawidłowo�ci w procesie ich oczyszczania.  

Przy ustalaniu taryfy na rok 2014 jej podstaw� stanowiły dane, zgodnie z 
wymogami Rozporz�dzenia – rozdział 2 §8. 

        
           Nie przewiduje si� zmiany warunków ekonomicznych w trakcie  
           obowi�zywania taryfy.  
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Prezydent Miasta  

Rybnik 

O�WIADCZENIE 
do wniosku o 

ZATWIERDZENIE TARYFY 
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA �CIEKÓW 

„BEST-EKO” sp. z o.o. z siedzib� w �orach w zwi�zku z wnioskiem o 
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania �cieków z terenu Miasta 
Rybnik na okres od 2014.08.01 do 2015.07.31. o�wiadcza, �e informacje 
wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MI, rozdział 6 §19 pkt 3, ppkt 3 – nie dotyczy. 
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