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Gliwice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Zebrzydowicach
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

Burmistrz Strumienia
Wójt Gminy Haźlach
znak sprawy: GL.RZT.70.144.2021
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 odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
„U22WOŚ"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Zebrzydowicach z dnia 30 kwietnia 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość
Pruchna) oraz Haźlach (sołectwo Kończyce) na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE
W dniu 30 kwietnia 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Zebrzydowicach (43-410), ul. Ks. Antoniego Janusza 6 z dnia 29
kwietnia 2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna) oraz Haźlach

(sołectwo Kończyce) na okres 3 lat.
Pismem z dnia 11 maja 2021 r. znak GL.RZT.70.144.2021.BN organ regulacyjny zawiadomił
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień

(miejscowość Pruchna) oraz Haźlach ( sołectwo Kończyce) na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, źe 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 11 maja 2021 r. znak GL.RZT.70.144.2021.BN w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do
przedłożenia dokumentów księgowych, korekty tabel, dokumentów potwierdzających wzrost ceny
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hurtowego

zakupu

wody,

dokumentów

potwierdzających

wysokość

cen

energii

elektrycznej,

przedłożenia kalkulacji kosztów wymiany nakładek wodomierzowych, wskazania strat wody.

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 27 maja 2021 r., które doręczone zostało organowi
regulacyjnemu w dniu 28 maja 2021 r.. Wnioskodawca przedstawił niezbędne wyjaśnienia, załączył
stosowne dokumenty.
Zawiadomieniem z dnia 08 czerwca 2021 r. znak: GL.R2T.70.144.2021.BN 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 zaopatrzenie w wodę
i 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 ze zm.).
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

poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.

usług

księgowej
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Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów materiałów,
wzrost kosztów hurtowego zakupu wody, wzrost kosztów energii elektrycznej. Planowane wysokości
cen 1 stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów 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 zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości
sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży w latach 2021

- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 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 zaopatrzenie w wodę 1 zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna) oraz Haźlach (sołectwo
Kończyce) 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.

Otrzymują;
1.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
2.

Burmistrz strumienia, Rynek 4,43-246 Strumień

3.

Wójt Gminy Haźlach, ul, Główna 57,43-419 Haźlach

4.

Wydział RZT a/

5.

0IP
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Pieczątka przedsiębiorstwa wod-kan

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP

____

p,o.
Joranfo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie gminy Zebrzydowice, części gminy
Haźlach - sołectwo Kończyce, części gminy Strumieńmiejscowość Pruchna

na okres 3 lat

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Podpisy osób reprezentujących przedsiębiorstwo

Zebrzydowice, 2021 r.

Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące
na terenie gminy Zebrzydowice w okresie 3 lat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został
opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej
ustawą, oraz 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 i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. poz. 472, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące
się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte
w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych
i kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.
Na podstawie tych samych cen rozliczana jest również Gmina Zebrzydowice za ilość wody
pobranej na cele przeciwpożarowe.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, zwany dalej „GZWiK” lub
„Zakładem”, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr
XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 r., w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod
nazwą „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” jako gminna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej. Dodatkowo Zakład zaopatruje w wodę mieszkańców gminy
Haźlach na podstawie Decyzji nr 1 Wójta Gminy Haźlach dnia 22.02.2021r. Oraz
mieszkańców gminy Strumień na podstawie Decyzji OŚR.7021.7.2021
Burmistrza
Strumienia z dnia 2.03.2021 r.

Przedmiotem dzi^ania Zakładu jest:

- pobór i uzdatnianie oraz zakup i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych
będących jego własnością lub w eksploatacji Zakładu,
- odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie do własnych oczyszczalni ścieków za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością lub w eksploatacji Zakładu.
Poza tą działalnością GZWIK wydaje warunki techniczne do budowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatuje, konserwuje i remontuje sieci, urządzenia i
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne będące w użytkowaniu Zakładu.
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2. Rodzaj i struktura taryfy.
Uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego Zakład przygotował taryfy, które

zawierają:
- jednolite ceny za
dostarczonej wody i różne stawki opłat abonamentowych na odbiorcę
usług na okres rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług. W myśl § 14 pkt
ł lit b i pkt 2 lit. b rozporządzenia jest to taryfa niejednolita wieloczłonowa,
- jednolite ceny za m^ odprowadzonych ścieków i różne stawki opłat abonamentowych na
odbiorcę na okres rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług; jest to taryfa
niejednolita wieloczłonowa,

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują podmioty wyodrębnione na podstawie analizy
zapotrzebowania na wodę i ilości odebranych ścieków, a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono osiem
taryfowych grup odbiorców usług:
Grupa Wl. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu fakturą dostarczaną
tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 0,0 m^/h do
2,5 m’/h,
Grupa Wl.A. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu fakturą w formie
elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 0,0 m’/h
do 2,5 m’/h
Grupa W2. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o średnim natężeniu przepływu fakturą dostarczaną
tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 2,5 m^/h do
10,0 m'/h.
Grupa W2.A. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o średnim natężeniu przepływu fakturą w formie
elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 2,5 m^/h
do 10,0 m^/h.
Grupa W3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu fakturą dostarczaną
tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 10,0 m’/h do
25,0 m^/h.
Grupa W3.A. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu fakturą w formie
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elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 10,0 m^/h
do 25,0 m’/h,
Grupa W4. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o bardzo dużym natężeniu przepływu fakturą dostarczaną
tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 25,0 m^/h do
40,0 m^/h i powyżej,
Grupa W4.A. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego o bardzo dużym natężeniu przepływu fakturą w formie
elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści się od 25,0 m^/h
do 40,0 m^/h i powyżej,
W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dziesięć
taryfowych grup odbiorców usług:
Grupa KI. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o niskim natężeniu przepływu
fakturą dostarczaną tradycyjnie ~ suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści
się od 0,0 m^/h do 2,5 m'Vh,
Grupa K1.A. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o niskim natężeniu przepływu
fakturą w formie elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści
się od 0,0 m^/h do 2,5 mVh,
Grupa K2. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego łub urządzenia pomiarowego o średnim natężeniu
przepływu fakturą dostarczaną tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości
wodomierza mieści się od 2,5 m^/h do 10,0 mVh,
Grupa K2.A. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o średnim natężeniu
przepływu fakturą w formie elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości
wodomierza mieści się od 2,5 m^/h do 10,0 mVh,
Grupa K3. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o dużym natężeniu przepływu
fakturą dostarczaną tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści
się od 10,0 m^/h do 25,0 m^/h.
Grupa K3.A. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o dużym natężeniu przepływu
fakturą w formie elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości wodomierza mieści
się od 10,0 m^/h do 25,0 m^/h.
Grupa K4. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o bardzo dużym natężeniu
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przepływu fakturą dostarczaną tradycyjnie - suma nominalnego strumienia objętości
wodomierza mieści się od 25,0 m^/h do 40,0 m^/h i powyżej,
Grupa K4.A. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o bardzo dużym natężeniu
przepływu fakturą w formie elektronicznej - suma nominalnego strumienia objętości
wodomierza mieści się od 25,0 m^/h do 40,0 mVh i powyżej,
Grupa K5. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczam na podstawie

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, tzw. ryczałt fakturą dostarczaną
tradycyjnie,
Grupa K5.A. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, tzw. ryczałt fakturą w formie
elektronicznej.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w
okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/ okres

Cena zł/m’

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

rozliczeniowy

netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa Wl.

5,41

5,84

6,93

7,48

2

Grupa W1.A.

5,41

5,84

6,27

6,77

3

Grupa W2.

5,41

5,84

16,37

17,68

4

Grupa W2.A.

5,41

5,84

15,71

16,97

5

Grupa W3.

5,41

5,84

30,54

32,98

]

0
1

5

6

Grupa W3.A.

5,41

5,84

29,88

32,27

7

Grupa W4.

5,41

5,84

69,91

75,50

8

Grupa W4.A.

5,41

5,84

69,25

74,79

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w
okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/ okres

Cena zł/m^
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

rozliczeniowy

netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa Wl.

5,46

5,90

6,99

7,55

2

Grupa Wl.A.

5,46

5,90

6,33

6,84

3

Grupa W2.

5,46

5,90

16,62

17,95

4

Grupa W2.A,

5,46

5,90

15,96

17,24

5

Grupa W3.

5,46

5,90

31,06

33,54

6

Grupa W3.A.

5,46

5,90

30,40

32,83

7

Grupa W4.

5,46

5,90

71,16

76,85

0
1

1

8

5,46

Grupa W4.A.

5,90

70,50

76,14

Tabela 3

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w
okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/ okres

Cena zł/m’
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

rozliczeniowy

netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa Wl.

5,67

6,12

7,19

7,76

2

Grupa Wl.A.

5,67

6,12

6,53

7,05

3

Grupa W2.

5,67

6,12

17,31

18,69

4

Grupa W2.A.

5,67

6,12

16,65

17,98

5

Grupa W3.

5,67

6,12

32,49

35,09

6

Grupa W3.A.

5,67

6,12

31,83

34,38

7

Grupa W4.

5,67

6,12

74,67

80,64

8

Grupa W4.A.

5,67

6,12

74,01

79,93

0
1

1

7

Tabela 4

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania
ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy

Cena złZtn’

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa KI.

6,17

6,66

5,40

5,83

2

Grupa Kl.A

6,17

6,66

4,56

4,92

3

Grupa K2.

6,17

6,66

12,86

13,89

4

Grupa K2.A

6,17

6,66

12,02

12,98

5

Grupa K3.

6,17

6,66

24,02

25,94

6

Grupa K3.A.

6,17

6,66

23,18

25,03

7

Grupa K4.

6,17

6,66

55,05

59,45

8

Grupa K4.A.

6,17

6,66

54,21

58,55

9

Grupa K5.

6,17

6,66

3,82

4,13

1

0

1

10

Grupa K5.A.

6,17

6,66

2,98

3,22

Tabela 5

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania
ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/

Cena zł/m’

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

okres rozliczeniowy
netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa KI.

6,23

6,73

5,43

5,86

2

Grupa K1.A

6,23

6,73

4,59

4,96

3

Grupa K2.

6,23

6,73

12,99

14,03

4

Grupa K2.A

6,23

6,73

12,15

13,12

5

Grupa K3.

6,23

6,73

24,31

26,25

6

Grupa K3.A.

643

6,73

23,47

25,35

7

Grupa K4.

6,23

6,73

55,77

6043

8

Grupa K4.A.

6,23

6,73

54,93

59,32

9

Grupa K5.

6,23

6,73

3,85

4,16

0
1

1

10

6,23

Grupa K5.A.

6,73

3,01

3,25

Tabela 6

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania
ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, w złotych.
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/
miesiąc

Cena zł/m’
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

netto

brutto*

netto

brutto*

2

3

4

5

Grupa KI.

6,29

6,79

5,58

6,03

2

Grupa Kl.A

6,29

6,79

4,74

5,12

3

Grupa K2.

6,29

6,79

13,65

14,74

4

Grupa K2,A

6,29

6,79

12,81

13,83

5

Grupa K3.

6,29

6,79

25,75

27,81

6

Grupa K3.A.

6,29

6,79

24,91

26,90

7

Grupa K4.

6,29

6,79

59,36

64,11

8

Grupa K4.A.

6,29

6,79

58,52

63,20

9

Grupa K5.

6,29

6,79

4,00

4,32

10

Grupa K5.A.

6,29

6,79

3,16

3,41

1

0

1

W

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1 - 6 doliczono
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z $ 2 pkt 1. 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z

obowiązującymi od 01.01.2011 r. przepisami, stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa
wieloczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m’ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków,

- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczną ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków. Stawka opłaty abonamentowej
wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy
każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe (stawki
opłat abonamentowych za wodę i ścieki w grupach Wl, WIA, W2, W2A W3, W3A, W4,
W4A i KI, KIA K2, K2A, K3, K3A, K4, K4A), a także rozliczanych na podstawie ryczałtu
(stawka opłaty abonamentowej za ścieki w grupie K5 i K5A), bez względu na to, że kilka
przyłączy jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.
Stawki opłaty abonamentowej skalkulowane zostały na podstawie kosztów:
a) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych obliczonych zgodnie z § 2 pkt 3

rozporządzenia,
b) kosztów odczytu wodomierza - podstawą obliczenia opłaty stanowią koszty wynagrodzeń

wraz z narzutami odczytywaczy liczników oraz średnioroczna ilość odczytywanych
wodomierzy,
c) kosztów rozliczenia należności za wodę i ścieki ustalona jako suma kosztów wynagrodzeń
i narzutów na wynagrodzenia pracowników zajmujących się rozliczeniem należności za wodę
i ścieki.

Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 7. Jednostkowe stawki i opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych na okres 1-36 miesięcy_____ ___________________________________
Lp. Wskaźnik
Jednostkowe stawki
Jednostki Najwyższe
Jednostkowe stawki
zanieczyszczenia
dopuszczalne opłat za 1 kg substancji, opłat za 1 kg
substancji, w tym
stężenia netto w tym substancji
wyrażonych jako
substancji wyrażonych
jako
wskaźniki w zł/kg
wskaźniki w zł/kg netto
brutto
5
0
1
4
2
3
1 BZTs
28,41
mg02/dm’
500
26,31
17,07
2 ChZT
mg02/dm^
1000
15,81
5,26
4,87
3 Zawiesina ogólna mg/dm’
400
28,41
4 Azot amonowy
100
26,31
mgN/dm’
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Fosfor ogólny

mgN/dm^

15

26,31

28,41

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wielkości określonych 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). W przypadku ich przekroczenia
naliczona zostanie opłata w wysokości 100% wartości podanych w z^ączniku do RM z
27.12.2017r. (poz. 2501) w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenia
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2017r. poz. 2501).

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 strawie 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 wodociągowokanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub
do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W przypadku przekroczenia tych wartości przez
dostawcę ścieków przemysłowych zakład będzie naliczał opłaty za przekroczenia
wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane ze zwiększonymi opłatami
środowiskowymi i oczyszczaniem tych ścieków.
Dostawca ścieków przemysłowych na mocy posiadanej decyzji o wprowadzaniu
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej i zgodnie z podpisana z odbiorcą
ścieków przemysłowych umową ma obowiązek przesyłania wyników analiz do zakładu.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
są wyniki analiz fizyko-chemicznych dostarczanych do siedziby zakładu. W przypadku
stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo przekroczenia przez dostawcę warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zakład będzie naliczał opłatę za
przekroczenie. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
będą naliczane od dnia, w którym stwierdzono przekroczenie, do dnia ustania przekroczeń.

Kontrole dostawców ścieków przemysłowych przeprowadzane są przez
Przedsiębiorstwo po uprzednim powiadomieniu dostawcy o zamiarze dokonania kontroli.
Przy poborze próbek oraz przy sporządzaniu protokołu kontroli niezbędna jest
obecność przedstawicieli dostawcy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W
przypadku odmowy przez przedstawiciela dostawcy uczestniczenia w w/w czynnościach
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządzi protokół jednostronny wiążący obie
strony. Termin kontroli każdorazowo określi upoważniony pracownik przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, a dostawca zobowiązuje się do bezzwłocznego umożliwienia
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ich poboru. Stwierdzenie w wyniku kontroli przekroczenia stanu lub składu ścieków
określonych jako dopuszczalne spowodują obowiązek zapłaty przez dostawcę opłaty za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych. Opłaty za przekroczenie
dopuszczalnych wskaźników jakości ścieków naliczane będą od dnia poboru prób
kontrolnych w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń. Za dzień
ustania przekroczeń uważa się dzień, w którym zostanie dostarczona analiza fizyko
chemiczna potwierdzająca ustanie przekroczeń lub pozytywnej analizy wykonanej przez
przedsiębiorstwo na wniosek dostawcy ścieków przemysłowych i na koszt dostawcy.

Dostawca uiszcza opłatę za przekroczenie dopuszczalnych parametrów wg poniższego wzoru:
Opk=Oak*K

OpK - opłata za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń (PLN)
Oak - aktualna stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych w dniu stwierdzenia przekroczenia (PLN)
OAK=Q*Xdop*St

K - współczynnik przekroczenia ścieków

K=(Xk-Xdop)ZXdop

Gdzie;
Xk - stężenie zanieczyszczenia w dniu kontroli

Xdop - dopuszczalne stężenie zanieczyszczenia
Q - ilość ścieków o przekroczonym ładunku w m’
St - jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg netto
Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń uiszczana jest
przez dostawcę na podstawie faktury

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice, na
podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i
odprowadzonych ścieków.

Zasady rozliczeń:
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1. Odbiorcy usług, których budynki lub nieruchomości zostały wyposażone w wodomierze
główne rozliczani są z ilości dostarczonej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza
głównego.

W razie braku wodomierza głównego rozliczenia za dostarczoną wodę dokonywane są w
oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody (rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie 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 nieprawidłowego
dzi^ania wodomierza.

Na wniosek Odbiorcy usług GZWiK występuje o sprawdzenie prawidłowości działania
wodomierza głównego, a gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie
potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
2. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu
o ich wskazania.

3. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość
odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody z uwzględnieniem
poboru wody z innych źródeł rejestrowanych dodatkowym wodomierzem zabudowanym na
koszt Odbiorcy usług. Gdy brak jest wodomierza na innych źródłach wody, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się wówczas w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona została
na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
5. Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest za każdy miesiąc niezależnie od wielkości
dokonanego poboru wody lub ilości odprowadzonych ścieków bądź ich całkowitego braku.
Przychody z tej opłaty pokrywają koszty obsługi (m.in. obsługę kasowo-księgową, koszty
odczytu wodomierza i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod.-kan.).

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o
takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru wody rozliczana jest taryfą
obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony I m^ wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego
zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków
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użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo — handlowe i odbiorców
przemysłowych.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich dostawców usług w
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość dostarczonych ścieków
rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony 1
ścieków. Dotyczy
to zarówno dostarczania ścieków z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
budynków użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo - handlowe i odbiorców
przemysłowych.

Zakład ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie
opłaty stałej w postaci opłaty abonamentowej zróżnicowanej na pięć grup odbiorców wody i
pięć grup dostawców ścieków w zależności od zapotrzebowania na usługę. Opłata
abonamentowa składa się z kosztów gotowości do świadczenia usług wodociągowokanalizacyjnych, kosztów odczytu i kosztów rozliczenie należności za świadczone usługi.
Stawka opłaty abonamentowej pobierana jest w złotych raz w miesiącu dla jednego Odbiorcy.
Dokonano dodatkowego podziału odbiorców na grupy odbiorców ze względu na sposób
rozliczeń. Odbiorcy mają możliwość wybrać formę rozliczeń drogą tradycyjną - pocztą lub
elektroniczną E-BOOK.
Przy określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono zróżnicowane koszty związane
z różnym zapotrzebowaniem na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, związane z ponoszeniem przez Zakład różnych kosztów gotowości
do świadczenia usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy,
uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfowe ceny i opłaty kalkulowane są i zróżnicowane w taki sposób, żeby zapewnić
uzyskanie z wpłat Odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym
samofinansowanie się działalności Zakładu.

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi
się z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat.
Ceny za wodę dotyczą również dostaw wody zużytej do gaszenia pożarów, fontann, zraszania
ulic i publicznych terenów zielonych bez zastosowania opłat abonamentowych zgodnie z art.
22 ustawy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Zakład prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w
rozdziale I oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym
na terenie gminy Zebrzydowice, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie
http://gzwik.zebrzydowice.pl
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Zakład dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie
pomiędzy Zakładem a Odbiorcą usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę
i za odprowadzone ścieki na warunkach oraz w terminach określonych w umowie oraz
zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury
nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych
należności Odbiorcy łub na żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku w tej sprawie.
Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
Zakład realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - monitoring
kontrolny i monitoring przeglądowy.
Zakład zapewnia kontrolę ilości i jakości odprowadzonych ścieków oraz kontrolę
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Zakład na bieżąco informuje Odbiorców o realizacji usług.

Zgłoszenia o usterkach i usuwanie awarii odbywają się przez całą dobę - pogotowie wod-kan.
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