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INFORMACJA ZAK ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ

Szanowni Pa stwo !
Rada Gminy Ochotnica Dolna Uchwa  Nr XXVII/226/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku zatwierdzi a taryf

dla zbiorowego odprowadzania cieków na rok 2009 przygotowan  przez Zak ad Gospodarki Komunalnej
w Ochotnicy Dolnej. Jednocze nie podj ta zosta a równie  uchwa a o dop atach do m3 odprowadzanych cieków.

Zgodnie z zatwierdzon  taryf  w roku 2009 stawka za 1 m3 odprowadzanych do kanalizacji cieków
wynosi  b dzie 3,57 z  brutto, czyli b dzie ni sza od obowi zuj cej w roku bie cym stawki o 18 groszy (brutto).
Nie ulegaj  natomiast zmianie stawki op at sta ych (abonamentowych).

Istotna zmiana nast pi a równie  w dop atach do cieków. W roku 2009 Gmina b dzie dop aca  –
podobnie jak w roku bie cym – tylko do cieków odprowadzanych z gospodarstw domowych (pozosta e
podmioty – m.in. szko y, zak ady pracy, pensjonaty – b  p aci  pe na stawk , czyli 3,57 z  za ka dy m3

cieków), natomiast dop ata ta b dzie jednolita i wynosi  b dzie 1,30 z  do ka dego m3 odprowadzanych cieków.
Oznacza to, e od pocz tku roku 2009 za ka dy m3 cieków odprowadzonych z gospodarstw domowych

(budynków mieszkalnych) p aci  b dziemy 2,18 z  brutto plus op ata abonamentowa.
Szczególne znaczenie ma to dla gospodarstw, w których jest du a liczba osób i które rozliczane s  na

podstawie rycza tu. Przyk adowo, przy 8 – osobowej rodzinie miesi czna op ata za odprowadzanie cieków
wynosi  b dzie cznie 54,96 z  brutto, czyli o 20,29 z  wi cej ni  w roku bie cym.

Dlatego zach camy wszystkich bardzo gor co do montowania wodomierzy, dzi ki czemu zap ac
Pa stwo mniej za cieki, gdy  praktyka dowodzi, i  zu ycie rzeczywiste wody – mierzone przez wodomierze -
jest sporo mniejsze od ilo ci wyliczonej z norm. Szczególnie wa ne jest to dla rodzin wieloosobowych, w
przypadku których ró nica mi dzy rzeczywist  ilo ci  odprowadzanych cieków, a ilo ci  wyliczon  z
norm mo e by  bardzo du a, wi c i oszcz dno ci b  na pewno znaczne.

Dodatkowym argumentem sk aniaj cym do montowania wodomierzy jest stanowisko Rady Gminy w tej
sprawie okre lone na ostatniej sesji, wed ug którego wielce prawdopodobne jest, e ju  od po owy 2009 roku –
gmina nie b dzie dop aca  do cieków odprowadzanych z budynków bez zainstalowanych wodomierzy.

Tak wi c chc c unikn  du ych podwy ek nale y jak najszybciej (najlepiej jeszcze w tym roku)
zamontowa  wodomierze i zg osi  ten fakt w siedzibie ZGK w Ochotnicy Dolnej.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Zak ad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
telefonicznie – nr telefonu: (018) 262 09 23, lub osobi cie w siedzibie Zak adu – budynek by ego Posterunku
Policji ko o Urz du Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Z powa aniem
                                           Kierownik ZGK – Zbigniew Chlebek

Symulacj  op at za cieki w roku 2008 (dla gospodarstw domowych nie posiadaj cych wodomierza)
przedstawiamy Pa stwu poni ej:

Warto  op at miesi cznie w zale no ci od liczby osób w gospodarstwie

- Ilo  osób w domu
1 2 3 4 5 6 7 8

- ilo  odprowadzanych cieków na
miesi c [m3] 3 6 9 12 15 18 21 24

- cena us ugi odpr. cieków -      Z
DOP AT  [PLN/m-c] 6,12 12,24 18,36 24,48 30,60 36,72 42,84 48,96

- stawka op aty abonentowej  [PLN/m-
c] 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

- kwota czna [PLN/m-c] -         Z
DOP AT  netto 8,52 14,64 20,76 26,88 33,00 39,12 45,24 51,36

- kwota czna Z DOP AT  [PLN/m-
c] - brutto 9,12 15,66 22,21 28,76 35,31 41,86 48,41 54,96
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UCHWA A Nr XXVII/226/08
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie cieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.9 lit.”f” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym ( Dz.U.Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. z pó n. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2001 roku Nr 72, poz. 747 z pó niejszymi zmianami) Rada
Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nast puje:

§ 1
Zatwierdza si  taryf  za zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie gminy Ochotnica Dolna przedstawion
przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej okre lon  w za czniku do niniejszej uchwa y:

§ 2
Taryfa okre lona w § 1 ma zastosowanie do odbioru cieków dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku
do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 3
Wykonanie uchwa y powierza si  Kierownikowi Zak adu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.

§ 4
Zak ad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej og osi Taryf  w miejscowej prasie w terminie do 7 dni licz c
od dnia jej zatwierdzenia przez Rad  Gminy.

§ 5
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UCHWA A Nr XXVII/227/08
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie: ustalenia dop at do 1 m3 cieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z pó n. zmianami) oraz  art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858)
Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nast puje:

§ 1

1.      Ustala si  dop at  z bud etu Gminy do ceny 1 m3 odprowadzanych cieków bytowych, pochodz cych
          z  gospodarstw domowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, w kwocie: 1,30 z .

2.      Dop at  ustala si  na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2
Dop ata, o której mowa w § 1 jest ustalona dla grupy taryfowej I , II i III wed ug klasyfikacji ustalonej w taryfie dla
zbiorowego odprowadzania cieków sporz dzonej przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej na
rok 2009.

§ 3

Dop ata, o której mowa w § 1 b dzie pokrywana ze rodków na wydatki Zak adu Gospodarki Komunalnej w
Ochotnicy Dolnej przekazywanych przez Wójta Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy.
§ 5

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og oszeniu na tablicy og osze  Urz du Gminy.
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TARYFA
 DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

NA 2009 r.

1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek op at za zbiorowe odprowadzanie cieków oraz okre la warunki
ich stosowania obowi zuj ce na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Taryfa zostaje wprowadzona na okres 12
miesi cy, tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:

 ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.), zwana dalej Ustaw ,

 rozporz dzenie 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 z p. zm.), zwane dalej Rozporz dzeniem.

Taryfowe ceny i stawki op at dotycz  wszystkich odbiorców us ug w zakresie odbioru cieków wiadczonych
przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, zwanym w dalszej cz ci taryfy ZGK, z wy czeniem
us ug wiadczonych przy u yciu wozu asenizacyjnego.
2. Rodzaj prowadzonej dzia alno ci
ZGK w Ochotnicy Dolnej, jako jednostka bud etowa Gminy Ochotnica Dolna utworzona Uchwa  Rady Gminy
Ochotnica Dolna Nr XLI/303/05 z dnia 23 listopada 2005 roku prowadzi dzia alno  w zakresie zbiorowego
odprowadzania cieków na terenie Gminy
Zgodnie z zatwierdzonym Statutem ZGK  g ównym przedmiotem dzia alno ci Zak adu jest zbiorowe
odprowadzanie cieków, oczyszczanie i odprowadzanie cieków dostarczonych przez us ugobiorców z którymi
zawarto umowy, za pomoc  urz dze  kanalizacyjnych.
3. Rodzaj i struktura taryfy
Na podstawie kryteriów okre lonych w §13 ust. 2 i 3 Rozporz dzenia, Zak ad Gospodarki Komunalnej
w Ochotnicy Dolnej – podobnie jak w roku ubieg ym - dokona  wyboru taryfy niejednolitej dwucz onowej,
zawieraj cej ceny za m3 odprowadzonych cieków oraz stawki op aty abonamentowej na odbiorc .
4. Taryfowe grupy odbiorców us ug
Taryfowe grupy odbiorców us ug obejmuj  odbiorców wyodr bnionych na podstawie charakterystyki
odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego odprowadzania cieków, a tak e na podstawie sposobu
rozlicze  za wiadczone us ugi.
Taryfowe grupy odbiorców zosta y przedstawione w poni szej tabeli:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
us ug Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców us ug

0 1 2

1 Grupa I

Odbiorcy us ug  - gospodarstwa domowe - odprowadzaj cy cieki
bytowe, rozliczani na podstawie wskaza  wodomierzy lub innych
urz dze  pomiarowych zainstalowanych kosztem w asnym
(us ugobiorcy).

2 Grupa II

Odbiorcy us ug  - gospodarstwa domowe - odprowadzaj cy cieki
bytowe, rozliczani na podstawie wskaza  wodomierzy lub innych
urz dze  pomiarowych zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy
Dolnej (koszt instalacji po stronie us ugodawcy).

3 Grupa III Odbiorcy us ug – gospodarstwa domowe - odprowadzaj cy cieki bytowe
rozliczani na podstawie norm zu ycia wody.

4 Grupa IV

Odbiorcy us ug – pensjonaty, hotele, zak ady pracy, podmioty wiadcz ce
us ugi na rzecz ludno ci, placówki handlowe, placówki opieku czo-
wychowawcze i wiatowe, inne instytucje u yteczno ci publicznej oraz
pozostali odbiorcy us ug - odprowadzaj cy cieki bytowe rozliczani na
podstawie wskaza  wodomierzy lub innych urz dze  pomiarowych
zainstalowanych kosztem w asnym (us ugobiorcy).

5 Grupa V

Odbiorcy us ug – pensjonaty, hotele, zak ady pracy, podmioty wiadcz ce
us ugi na rzecz ludno ci, placówki handlowe, placówki opieku czo-
wychowawcze i o wiatowe, inne instytucje u yteczno ci publicznej oraz
pozostali odbiorcy us ug - odprowadzaj cy cieki bytowe rozliczani na
podstawie wskaza  wodomierzy lub innych urz dze  pomiarowych
zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji
po stronie us ugodawcy).

6 Grupa VI

Odbiorcy us ug – pensjonaty, hotele, zak ady pracy, podmioty wiadcz ce
us ugi na rzecz ludno ci, placówki handlowe, placówki opieku czo-
wychowawcze i o wiatowe, inne instytucje u yteczno ci publicznej oraz
pozostali odbiorcy us ug - odprowadzaj cy cieki bytowe rozliczani na
podstawie norm zu ycia wody.
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yte w tabeli okre lenia oznaczaj :

1) wodomierz – przyrz d pomiarowy mierz cy ilo  pobranej wody, s cy do rozlicze  za odprowadzane cieki.

2) urz dzenie pomiarowe – przyrz d pomiarowy mierz cy ilo  odprowadzanych cieków, znajduj cy si  na
przy czu kanalizacyjnym,
3) norma zu ycia wody – ilo  przyj ta do rozliczania za odprowadzanie cieków do kanalizacji w skali miesi ca
w przypadku braku urz dze  pomiarowych – ustalona na podstawie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

5) cieki bytowe – cieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz u yteczno ci publicznej i innych, powstaj ce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz cieki o zbli onym sk adzie pochodz ce z tych budynków.
5. Rodzaje i wysoko  cen i stawek op at
W rozliczeniach z odbiorcami us ug obowi zuj  zró nicowane ceny i stawki op at oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za odebrane cieki przez ZGK stosuje si  nast puj ce ceny i stawki:
1) cena – wyra ona w z otych za 1 m3 odebranych cieków,
2) stawka op aty abonamentowej – niezale na od ilo ci odebranych cieków, p acona za ka dy miesi c,

wyra ona w z otych /odbiorc  us ug/ miesi c.
Do cen i stawek op at (netto), zgodnie z § 2, ust. 10 i 11 Rozporz dzenia dolicza si  podatek od towarów i us ug
(VAT) w wysoko ci 7% wprowadzony odr bnymi przepisami.
Zwraca si  uwag , e taryfa nie uwzgl dnia dop at z bud etu Gminy do cieków bytowych odprowadzanych przez
gospodarstwa domowe i innych grup, co do których Gmina ma prawo podejmowa  stosowne uchwa y.

5.1 Wysoko  cen i stawek op at za odprowadzanie cieków:

L.p.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka op aty

Jednostka miarynetto z VAT

0 1 2 3 4 5

1 Grupa I

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

2,60

3,57

2,78

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

2 Grupa II

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

5,20

3,57

5,56

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

3 Grupa III

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

2,40

3,57

2,57

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

4 Grupa IV

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

2,60

3,57

2,78

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

5 Grupa V

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

5,20

3,57

5,56

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

6 Grupa VI

cena za odprowadzone cieki

stawka op aty
abonamentowej

3,34

2,40

3,57

2,57

/m3

/odbiorc  us ug/miesi c

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.
O ile umowa zawarta z us ugobiorc  nie stanowi inaczej czna op ata za zbiorowe odprowadzanie cieków
pobierana jest za ka de dwa miesi ce, w których obowi zywa a umowa, czyli by y wiadczone us ugi (obowi zuje
dwumiesi czny okres rozliczeniowy).
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Op ata abonamentowa podlega wp acie tak e w przypadku braku odprowadzania cieków od poszczególnych
odbiorców us ug, z którymi jest zawarta umowa o odprowadzanie cieków.
Odbiorca us ug dokonuje zap aty za odprowadzone cieki na warunkach i w terminach okre lonych w umowie
w oparciu o przepisy Rozporz dzenia.
Op aty abonamentowe dotycz  wszystkich odbiorców us ug, bez wzgl du na wyposa enie w przyrz dy
pomiarowe. Ró na jest jednak w zwi zku z tym wysoko  stawek op aty.
Ilo  odprowadzonych cieków ustala si  zgodnie z Regulaminem Odprowadzania cieków obowi zuj cym na
terenie Gminy Ochotnica Dolna, uchwalonym Uchwa  Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XLII/309/05 z dnia 16
grudnia 2005 roku, na warunkach okre lonych w umowie:

1. Na poziomie ilo ci zu ytej wody, okre lonej na podstawie wskaza  wodomierza g ównego (wodomierz
zainstalowany przed zaworem g ównym do budynku),

2. Na podstawie odczytów z urz dzenia pomiarowego zamontowanego przez odbiorc  us ug na przy czu
kanalizacyjnym,

3. Na podstawie odczytów z dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorc  us ug do celów
pomiaru bezpowrotnie zu ytej wody, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez ZGK,

4. W razie braku mo liwo ci monta u urz dzenia pomiarowego lub wodomierza, ilo cieków ustalana jest
na podstawie rycza tu okre lonego w oparciu o przeci tne normy zu ycia wody, okre lone odr bnymi
przepisami prawa, a ilo cieków w takim przypadku przyjmuje si  jako równ  ilo ci wody wynikaj cej
z tych e norm.

W przypadku niesprawno ci wodomierza g ównego, je eli umowa nie stanowi inaczej, ilo  odprowadzonych
cieków ustala si  na podstawie redniego zu ycia wody w okresie 3 miesi cy przed stwierdzeniem

niesprawno ci wodomierza, a gdy nie jest to mo liwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym
okresie – na podstawie redniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg ego lub iloczynu
redniomiesi cznego zu ycia wody w roku ubieg ym i liczby miesi cy niesprawno ci wodomierza.

7. Warunki stosowania cen i stawek op at

7.1 Zakres wiadczonych us ug zbiorowego odprowadzania cieków dla poszczególnych grup odbiorców:

Symbol taryfowej grupy
odbiorców us ug Zakres wiadczonych us ug

0 1

Grupa I
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie cieków bytowych z budynków mieszkalnych
 i socjalno-bytowych z wy czeniem cieków ze zbiorników bezodp ywowych,
dowo onych pojazdami asenizacyjnymi.

Grupa II J.w.
Grupa III J.w.

Grupa IV

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie cieków bytowych z budynków innych ni
mieszkalne, takich jak: pensjonaty, hotele, zak ady pracy, podmioty wiadcz ce us ugi
na rzecz ludno ci, placówki handlowe, placówki opieku czo-wychowawcze i o wiatowe
oraz inne budynki u yteczno ci publicznej - z wy czeniem cieków ze zbiorników
bezodp ywowych, dowo onych pojazdami asenizacyjnymi.

Grupa V J.w.
Grupa VI J.w.

7.2 Standardy jako ciowe obs ugi us ugobiorców

Okre lone w Taryfie ceny i stawki op at s  stosowane przy zachowaniu standardów jako ciowych obs ugi
odbiorców us ug wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych
w Regulaminie odprowadzania cieków zatwierdzonym Uchwa  Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XLII/309/05
z dnia 16 grudnia 2005 roku obowi zuj cym na ternie Gminy Ochotnica Dolna.
Inne istotne warunki wiadczenia us ug zawarte s  w podpisywanych z odbiorcami us ug umowami
o odprowadzanie cieków.
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INFORMACJA GMINNEGO O RODKA POMOCY SPO ECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ

„Zmieniam swoje ycie na lepsze – upowszechnianie aktywnej

integracji spo ecznej w Gminie Ochotnica Dolna”
Z dniem 31 XI 2008 r. zako czy  si  w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej w Ochotnicy Dolnej  cykl zaj

w ramach projektu „Zmieniam swoje ycie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji spo ecznej w Gminie

Ochotnica Dolna” w ramach poddzia ania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

Pierwszy etap zaj   w 2008r obejmowa :

- terapi   psychologiczn  - grupow
- trening umiej tno ci  interpersonalnych
- szkolenia „uwierz w siebie”
- spotkania z doradc  zawodowym
- kurs „opiekun osób niepe nosprawnych z uwagi na wiek lub inne schorzenie”

Przewidywanymi rezultatami  pierwszego etapu  projektu mia  by   wzrost samooceny,  zwi kszenie

motywacji do poszukiwania pracy, wzrost aspiracji zawodowych  i umiej tno ci komunikacyjnych, nabycie nowych

umiej tno ci opieku czo – wychowawczych, nabycie nowych umiej tno ci  zawodowych.

W projekcie uczestniczy o pi  Pa , które  za namow  pracowników socjalnych  zg osi y si   do projektu.

My limy, e przyczyn  braku wi kszej liczby  ch tnych,  by o przede wszystkim to i    projekt  by   realizowany

po raz pierwszy. Nie by o  wi c wiadomo jak b  przebiega   zaj cia.

Mamy nadziej , e  po pierwszym etapie  rekrutacja  w nast pnych  latach b dzie wi ksza , a problemem b dzie

nie ma a liczba ch tnych tylko odwrotnie.

Obecnie ju  po pierwszych do wiadczeniach w 2008 r. mo emy stwierdzi , e  wybrane formy pomocy

okaza y si  trafne. A o  tym jakie by o zainteresowanie nimi  uczestników  najlepiej wiadczy  prawie 100%

frekwencja na zaj ciach  oraz  pozytywne ankiety ewaluacyjne.

           Uczestniczki  ko cz c szkolenie podzi kowa y za uczestnictwo, stwierdzi y, e ch tnie jeszcze by kiedy

z podobnych zaj  skorzysta y, poniewa  nie tylko, e si  czego  nauczy y, ale równie   pokazano im ile s

warte, jak wiele potrafi . Ko cz c zaj cia my limy, e zamierzone cele w wi kszo ci  zosta y osi gni te, a czas

poka e rzeczywist  ich skal . Na pewno najwi ksz   rado  sprawi a by zarówno  nam  jak i  Paniom   mo liwo

podj cia przez nie zatrudnienia jako opiekunek osób niepe nosprawnych.

                                             Kierownik GOPS – Antonina Jagie a
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