Gliwice, dnia 21 maja 2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
Best- Eko sp. z o.o.
ul. Gwarków 1
44-240 Żory

Prezydent Miasta Rybnika
Prezydent Miasta Żory
znak sprawy: GLRZT.70.120.2021
DECYZJA
Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprovj/adzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 uśtawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego {t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z Best-Eko sp. z o.o. z siedzibą w Żorach z dnia 22 marca 2021 r.
zatwierdzam taryfę za zbiorowe odprov/adzanie ścieków na terenie gmin Rybnik i Żory na okres
3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE
W dniu 22 marca 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek z Best-Eko sp. z o.o. z siedzibą
w Żorach (44-240), ul. Gwarków 1 z dnia 18 marca 2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gmin Rybnik i Żory na okres 3 lat.
Pismem z dnia 24 marca 2021 r. znak GL.RZT.70.120.2021.BN organ regulacyjny zawiadomił strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gmin Rybnik i Żory na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny
wystosował wezwanie w dniu 24 marca 2021 r. znak: GL.RZT.70.120.2021.BN w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 1 zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do
korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyjaśnienia.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 09 kwietnia 2021 r., które wpłynęło do organu
regulacyjnego w dniu 13 kwietnia 2021 r., Wnioskodawca skorygował tabele, przedstawił niezbędne
wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty.
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Zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak: GL.RZT.70.120.2021 organ regulacyjny poinformował
strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym.
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje.
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf i odpowiednio ich ocena
przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. ustawy, tj.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472). Oceniając projekt
taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług,
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww.
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich
ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków tj. wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów materiałów, wzrost kosztów amortyzacji oraz
podatków. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów
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funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro i mikroekonomicznych,
prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość
kosztów odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości ścieków z uwzględnieniem
poziomu sprzedaży w tatach 2021 - 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Rybnik i Żory
na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie
rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE
1.

2.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Z upoważnienia Dyrektora

Otrzymują:
1.
Best-Eko sp. z 0.0.. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
2.
Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
3.
Prezydent Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25,44-240 Żory
4.

RZT a/a

5.

BIP
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decvzli
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP
z dnia

24.0.5.,.0/a.. BEST -

znak:

EKO Sp. z o.o.
uł. Gwarków 1
44-240 Żory

TARYFA

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków
NA TERENIE GMIN ŻORY I RYBNIK

NA OKRES OD 1 DO 36 MIESIĄCA

BEST-EKO Sp.z ocO.
PROKURENT.

(+48) S2 425 46 50
biurotjD best-eko.pl
www.best-eko.pl
nr konta bankowego i 69 1240 4557 1111 0000 5519 6466

NIP 651-14-02-033 • Regon 273171164 • BDO 000009937
KRS 0000121322 SR Gliwice * Kapitał zakładowy 450 000 zł

Spis treści;

I.

Informacje OGÓLNE
1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Rodzaj i struktura taryfy.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

4. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.

6. Sposób ustalania ilości odprowadzanych ścieków
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
7.2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

II. Uzasadnienie wniosku

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na

ich poprawę.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji

kosztów.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych.
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I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gmin Żory
i Rybnik na okres 3 lat.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy opracowany został zgodnie z przepisami:
• Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 20l7r.,poz. 328,1566,

Dz.

U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378);
• Ustawy z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 nr 72 poz. 747, Dz. U. z 2020, poz.2028);
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.XII.2017r. w sprawie jednostkowych

stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 20ł7r., poz. 2502) zmienione

rozporządzeniem z 13.12.2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2452);
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.XII.2017r. w sprawie ustalania opłat
podwyższonych na przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do

ziemi (Dz. U. z 2017r., poz. 2501);
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia

27.02.2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków

rozliczeń

za zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

i

zbiorowe

odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018t., poz. 472);

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.VII.2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców

ścieków

przemysłowych

oraz

warunków

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 z 2006 r., poz.
964) oraz Rozporządzenie z 25.10.2016 (Dz. U. z 2016 poz. 1757);

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r., poz. 70)

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf oraz
metodologii niezbędnych przychodów, użyte we wniosku pochodzą z ustawy lub
rozporządzenia.

BEST'EKO Sp. z o. o.
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Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych na
obszarze działalności Przedsiębiorstwa korzystających z sieci będących w posiadaniu

Przedsiębiorstwa związanych umową na świadczenie usług, z wyłączeniem odbiorców

hurtowych

oraz

odbiorców

dostarczających

nieczystości

płynne

z

terenów

nieskanalizowanych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności
BEST-EKO Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania

ścieków. Spółka prowadzi również działalność w zakresie przetwarzania odpadów
biodegradowalnych.

Działalność związana z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej jest wygaszana.

W IX 2020 roku został sprzedany majątek Zakładu Energetycznego a działalność będzie

prowadzona do czasu uzyskania przez nowego właściciela koncesji i taryfy w URE.
Przedmiot działania BEST-EKO Sp. z o.o. w zakresie objętym ustawą stanowi

odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością

lub znajdujących się w eksploatacji przedsiębiorstwa.
BEST-EKO Sp. z o.o. działa na terenie gmin Żory i Rybnik.
BEST-EKO Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania

ścieków od 01.09.1996 r.
Podstawą dzidania BEST-EKO Sp. z o.o. w tym zakresie są zezwolenia wydane przez
Prezydenta miasta Żory i Prezydenta miasta Rybnik.

• Decyzja

Zarządu

Miasta

Żory

nr

4/2002

z

dnia

31.07.2002r.

na

prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.
• Decyzja Zarządu Miasta Rybnika nr GK;0153/11/02 z dnia 18.12.2002r. na

prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

BEST-EKO Sp. z o.o.
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2. Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków ma obowiązywać na terenie gmin
Żory i Rybnik na okres 3 lat.

Przyjęto następującą strukturę taryfy:
• dla zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto taryfę jednolitą, jednoczłonową,

składającą się z jednolitej ceny za 1

odprowadzanych ścieków na odbiorcę na

okres rozliczeniowy, bez stawki abonamentowej;
• stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

do urządzeń kanalizacyjnych.
Stawka ta, zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. uzależniona jest od wykorzystania

przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych

oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania
osadów ściekowych. Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, o którym

mowa w § 2 pkt 1.

BEST-EKO Sp. z o. o.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Tworząc taryfowe grupy odbiorców usług Przedsiębiorstwo kierowało się ściśle
przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 200Ir. nr. 72 poz. 747 z późn, zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń

za zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

i

zbiorowe

odprowadzanie

ścieków

(Dz. U. z2018r., poz. 472).
Z uwagi na brak udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego odprowadzania
ścieków nie wyodrębniono taryfowych grup odbiorców.
Nie można również zróżnicować odbiorców z uwagi na okres rozliczeniowy,

stosowany jest dla wszystkich jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Nie

wprowadza się również opłaty abonamentowej.

BEST-EKO Sp. z o. o.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach za odprowadzane ścieki stosuje się cenę wyrażoną w złotych za

odprowadzonych ścieków.

1

TABELA 1. Wysokość cen za odprowadzane ścieki za okres od 1 do 36 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy

Cena

Lp.

Okres obowiązywania

1

0

Jednostka miary
netto

ZVAT

2

3

4

6,74

7,28

zł/m’

7,04

7,60

zł/m’

7,11

7,68

zł/m’

Od 1 do 12 miesiąca
1
obowiązywania nowej taryfy
Od 13 do 24 miesiąca

2

obowiązywania nowej taryfy

Od 25 do 36 miesiąca

3

obowiązywania nowej taryfy

Przy wyliczeniu ceny brutto ścieków, zastosowano obowiązującą stawkę podatku VAT.

BEST-EKO Sp. z o.o.
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TABELA 2. Jednostkowe stawki i opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków

przemysłowych

na

okres

od

I

do

36

miesiąca

obowiązywania nowej taryfy

Wskaźnik
Ip.

zanieczyszc

Jednostki

Jednostkowe

Jednostkowe

stawki opłat za

stawki opłat za

Najwyższe

1 kg substancji,

1 kg substancji,

dopuszczalne

w tym

w tym

stężenia

substancji

substancji

wyrażonych

wyrażonych

jako wskaźniki

jako wskaźniki

w zł/kg

w zł/kg

netto

brutto

4

J

26,31

28,41

zenia

netto

0

l

1

BZTs

2

CHZT

Zawiesina

3

2

mgOz/dm^

1500

15,81

17,07

mg/dm^

700

4,87

5,26

mgN/dm^

200

26,31

28,41

mgN/dm^

15

26,31

28,41

ogólna
Azot

4

3

amonowy

Fosfor
5

ogólny

Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 2 w kolumnie 4 doliczono podatek od
towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.
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7

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wyrażone są w złotych za kilogram substancji.

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać

określonych

wielkości

w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji

obowiązków

dostawców

ścieków

przemysłowych

oraz

warunków

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 964 z póź.

zmianami). W przypadku ich przekroczenia naliczona zostanie opłata w wysokości 100%
wartości podanych w załączniku nr 2 do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia

10.10.2016r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok
2017 (M.P. z dnia 19.10.2016r. poz. 992)

Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i
stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń

kanalizacyjnych,

ścieki

przemysłowe

mogą

być

wprowadzane

do

urządzeń

kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób

obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego

działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych.
W związku z tym Zakład ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie

ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W
przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych. Zakład

naliczał będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty
związane ze zwiększonymi opłatami środowiskowymi i oczyszczaniem tych ścieków.

BEST-EKOSp. z 0.0.
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
W taryfie na okres 3 lat obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą
o

zbiorowym

zaopatrzeniu

w

wodę

i

zbiorowym

odprowadzaniu

ścieków

i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryfy oraz warunków rozliczeń za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminami
świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin
Żory i Rybnik.

Postanowienia ogólne.
Z uwagi na brak udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego odprowadzania

ścieków nie wyodrębniono taryfowych grup odbiorców.
Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia decyzji organu
regulacyjnego o zatwierdzeniu taryfy opublikowanej na stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

BEST-EKO Sp. z o. o.
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6. Sposób ustalania ilości odprowadzanych ścieków.
• Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania urządzenia
pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równą ilości pobranej wody lub
określonej w umowie.
• Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami usług, którzy

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy (woda bezpowrotnie zużyta)
ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

• W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, określonych na podstawie
art. 27 ust.

3

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

14-01-2002r.

w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, z 2002 r. poz. 70).

• Rozliczenie za odprowadzenie ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim
a aktualnym, wypadającym w następnym okresie obowiązywania taryfy, ustalane
będzie na podstawie średniego zużycia.

BEST-EKO Sp. z o. o.
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7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1, Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
BEST-EKO Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania

ścieków na terenie gmin Rybnik i Żory.
Ścieki odprowadzane są z obszaru aglomeracji „Rybnik” i oczyszczane w dwóch

oczyszczalniach ścieków:

• Oczyszczalnia „Rybnik - Orzepowice”, będącą własnością P.W.i K. Sp.

z 0.0. w Rybniku
• Oczyszczalnia „Boguszowice”, będącą własnością BEST-EKO Sp. z o.o.
W roku 2021 - BEST-EKO Sp. z o.o. będzie eksploatowała:

• 11,8 km kanalizacj i sanitarnej;
• oczyszczalnię

ścieków

„Boguszowice”,

mogącą

przejąć

ładunek

o wartości 34000 RLM.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość odbioru
ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy odebrany 1 m^
ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków

jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej,
przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.

W zakresie odprowadzania ścieków Spółka nie ma wydzielonych kosztów stałych

obsługi swoich klientów, co uzasadnia nie stosowanie opłaty stałej w postaci opłaty

abonamentowej.

Z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczenia usług kanalizacyjnych dla
odbiorców przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie różnych cen

odprowadzanie ścieków

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców
stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

BEST-EKO Sp. z 0.0.
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Naliczanie stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do kanalizacji sanitarnej wraz z metodyką monitoringu ich ilości

i jakości określa odrębna umowa między BEST-EKO Sp. z o.o. a dostawcą ścieków

przemysłowych. Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych stanowią załącznik
do umowy i są każdorazowo dostosowane do specyfiki odbiorcy usług.

Proponowana taryfa zapewnia przedsiębiorstwu:
• uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się

działalności przedsiębiorstwa oraz rentowności na poziomie 5,0 % dla
odprowadzanych ścieków;

• motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody
i ograniczenia produkcji ścieków;

• eliminację subsydiowania skrośnego;

• łatwość ustalania opłat za świadczenie usług;

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
W zakresie jakości świadczonych usług BEST-EKO Sp. z o.o. realizuje zadania

określone:

• w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .
• w Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków, wydanym decyzją Zarządu Miasta Żory nr 4/2002

zdnia3ł.07.2002r.

• w Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
odprowadzania

ścieków,

wydanym

decyzją

Zarządu

Miasta

Rybnik

nr GK:0153/l 1/02 z dnia 18.12.2002r.
• w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. na lata 2018-2022” .

• w Ustawie z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 nr 72 poz. 747, Dz. U.

z 2020, poz.2028).

BEST-EKO Sp. z o.o.
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• w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z

dnia

w sprawie

27.02.2018r.

określenia

taryf,

wzoru

wniosku

o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 472);

• w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”

(Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późniejszymi zmianami.);
• w Ustawie z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 328, 1566,

Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378);
• w

Ustawie

z

dnia

8

marca

1990r.

„O

samorządzie

gminnym”

(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami.);
• w Ustawie z dnia 20

grudnia

I996r. „O gospodarce komunalnej”

(Dz. U. z 2017r., poz. 827 z późniejszymi zmianami);
• w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw
• umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych

Określone w Taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi Klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzoną działalność w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa miejscowego.

BEST-EKO Sp. z o.o.
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IL

Uzasadnienie WNIOSKU.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
BEST-EKO Sp. z o.o. w Żorach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na obszarze gmin Żory i Rybnik.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz

oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony
środowiska, pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacją kosztów w tej sferze
działalności.

Przedmiotem działania BEST-EKO Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzanie

ścieków jest odprowadzanie ścieków (PKD 37.00.Z)

BEST-EKO Sp. z o.o. prowadzi również inne działalności. Spółka prowadzi
dzidalność polegającą na przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych. Zgodnie z

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego firma jest RIPOK w zakresie kompostowania.
Ponadto firma posiada koncesje Urzędu Regulacji Energetyki na obrót oraz przesył i
dystrybucję energii elektrycznej - działalność ta będzie prowadzona do czasu uzyskania

przez nowego właściciela ZE koncesji oraz taiyfy od URE.
Pozostałe dzidalności stanowiącą obecnie 82,8 % przychodów.

Sieć kanalizacyjna, przy pomocy której dokonywane jest odprowadzanie ścieków,
wymaga stałych remontów i modernizacji.

Zakres

koniecznych

inwestycji

i

modernizacji

wyszczególniony

został

w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. na lata 2018-2022”.

BEST-EKO Sp. z o.o.

14

