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I. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Zebrzydowice w okresie jednego roku
tj. od 01 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r.
Podstawa prawna opracowania taryf :
➢

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków
(Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz 858 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą,

➢

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.
II. Rodzaj prowadzonej działalności
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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 2005r., w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji.” jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Przedmiotem działania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
1. Pobór i uzdatnianie oraz zakup i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących
jego własnością lub w eksploatacji zakładu.
2. Odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie do własnych oczyszczalni 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.
III. Rodzaje i struktura taryf
Taryfy stosuje się odrębnie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odpowiednio dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach stosuje :
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę – niejednolitą i wieloczłonową taryfę – zawierającą dla
poszczególnych grup taryfowych odbiorców jednakową cenę za 1 m 3 dostarczonej wody i różne
stawki opłat abonamentowych
2. W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - niejednolitą i wieloczłonową taryfę – zawierającą
dla poszczególnych grup taryfowych dostawców jednakową cenę za 1 m 3 odprowadzonych
ścieków i różne stawki opłat abonamentowych
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IV. Taryfowe grupy odbiorców usług
Obowiązuje jednakowa cena 1 m3 dla wszystkich odbiorców zaopatrzenia w wodę z wyodrębnieniem 5 grup
taryfowych w zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i zapotrzebowania na usługę na
odbiorcę.
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy odbiorców:

Taryfowa grupa
I grupa - małe
odbiorców wody wg
zapotrzebowania na
II grupa - średnie
usługę
rozliczanych wg
wodomierza głównego III grupa - duże
IV

Taryfowa grupa
odbiorców wody
rozliczanych wg
przeciętnych norm
zużycia

gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,właściciele i
zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne podmioty
gospodarcze oraz pozostali odbiorcy usług

grupa - bardzo duże
gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,właściciele i
zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne podmioty
gospodarcze oraz pozostali odbiorcy usług

V grupa - ryczałt

Obowiązuje jednakowa cena 1m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej
z wyodrębnieniem 9 grup taryfowych dostawców ścieków w zależności od wyposażenia w urządzenia
pomiarowe i zapotrzebowania na usługę na odbiorcę.
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy dostawców:

Taryfowa grupa
dostawców ścieków
wg ilości
dostarczonych ścieków
rozliczanych wg
wodomierza głównego

I grupa - małe

Taryfowa grupa
dostawców ścieków
wg ilości
dostarczonych ścieków
rozliczanych wg
urządzenia
pomiarowego

V grupa - małe

gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,właściciele
i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne podmioty
gospodarcze oraz pozostali odbiorcy usług

II grupa - średnie
III grupa - duże
IV grupa - bardzo duże

VI grupa - średnie
VII grupa - duże
VIII grupa - bardzo duże

gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,właściciele
i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne podmioty
gospodarcze oraz pozostali odbiorcy usług

gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,właściciele
i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne podmioty
gospodarcze oraz pozostali odbiorcy usług

Taryfowa grupa
dostawców ścieków
rozliczanych
IX grupa - ryczałt
wg przeciętnych norm
zużycia
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V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
➢
➢

cena wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody;
stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę wody na 1 miesiąc – płacona
bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też ich całkowitego braku; wylicza się na
odbiorcę usług na zasadach opisanych poniżej :

Zaopatrzenie w wodę*:
cena za 1m3
wody

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE

GRUPA TARYFOWA

opłata abonamentowa
netto

z VAT

z VAT w zł/m-c na w zł/m-c
netto
odbiorcę
na
8%

odbiorcę

1.

I GRUPA - MAŁE
cena za 1m3 wody i
opłata abonamentowa
II GRUPA - ŚREDNIE
w zł/m-c/na odbiorcy
rozliczanego wg wskazań
wodomierza głównego
III GRUPA - DUŻE
(gotowość+odczyt+rozlicze
nie)

3,85

4,16

IV GRUPA - BARDZO DUŻE
cena za 1m3 wody i
opłata abonamentowa w
rozliczeniu na podstawie
przepisów dotyczących
V GRUPA - RYCZAŁT
przeciętnych norm zużycia
(gotowość+rozliczenie)

2.

3,85

4,16

2,92

3,15

6,42

6,93

11,68

12,61

26,28

28,38

2,29

2,47

do cen stawek i opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie:
a) kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych obliczonych jako wartość 6,5 % kosztów
eksploatacji.
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 zaangażowanych w rozliczenie należności.
Zróżnicowaną stawkę opłaty abonamentowej odnoszącą się do poszczególnych grup odbiorców określone
przez zakład jako gwarantowane zapotrzebowanie na usługę na m-c na odbiorcę :
➢
małe - do 2,5 m3/h
➢
średnie - od 2,5 do 10,0 m3/h
➢

duże

-

od 10,0 do 25 m3/h wodę

➢

bardzo duże - od 25 do 40 m3/h i powyżej
oraz w rozliczeniu na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia.
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2. W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków:
➢
➢

cena wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków;
stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych na dostawcę ścieków na miesiąc -płacona bez
względu na ilość odprowadzonych ścieków lub też ich całkowitego braku.
Wylicza się na na odbiorcę usług na zasadach opisanych poniżej:

Odprowadzanie ścieków*
cena za 1m3
ścieków

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE

GRUPA TARYFOWA

netto

cena za 1m3 ścieków i I GRUPA - MAŁE
opłata abonamentowa
1.
w zł/m-c/na odbiorcy
II GRUPA - ŚREDNIE
rozliczanego wg
wskazań wodomierza
głównego
III GRUPA - DUŻE
(gotowość+odczyt+rozli
czenie)
IV GRUPA - BARDZO DUŻE
V GRUPA - MAŁE
cena za 1m3 ścieków i
opłata abonamentowa
w zł/m-c/odbiorcy
VI GRUPA - ŚREDNIE
rozliczanego wg
2.
urządzenia
pomiarowego
(gotowość+odczyt+rozli VII GRUPA - DUŻE
czenie)

3,62

3,62

z VAT
8%

3,91

3,91

VIII GRUPA - BARDZO DUŻE

3.

cena za 1 m3 ścieków i
opłata abonamentowa
w rozliczeniu na
podstawie przepisów
dotyczących
IX GRUPA - RYCZAŁT
przeciętnych norm
zużycia
(gotowość+rozliczenie)

3,62

3,91

*/do cen stawek i opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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opłata abonamentowa
netto
w zł/m-c na
odbiorcę

z VAT
w zł/m-c
na
odbiorcę

2,38

2,57

5,24

5,66

9,52

10,28

21,42

23,13

2,,36

2,55

5,20

5,62

9,44

10,20

20,42

22,05

2,29

2,47

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
Sposób ustalania ilości wody i odprowadzania ścieków.
1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego
braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. nr 8, poz.70 z dnia 2002r.)
2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość pobranej wody lub wskazań urządzenia
pomiarowego, a w w przypadku ich braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
3. Za dostarczoną wodę i odebrane ścieki odbiorcy obciążani są według ceny i stawki opłat za wodę
dostarczaną i odprowadzane ścieki dla odbiorców w rozliczeniach wg wskazań wodomierza głównego,
urządzenia pomiarowego, a w przypadku ich braku wg przeciętnych norm zużycia.
4. Opłata abonamentowa rozliczana jest za okresy miesięczne i podlega wpłacie także w przypadku braku
poboru wody lub odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i
odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie w ustalonych okresach
rozliczeniowych.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat:
1. 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 1 m3 wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo
– handlowe i odbiorców przemysłowych.
2. Zakład ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej
w postaci opłaty abonamentowej zróżnicowanej na pięć grup odbiorców wody w zależności od
zapotrzebowania na usługę. Opłata abonamentowa składa się z kosztów za gotowość urządzeń,
kosztów odczytu i kosztów za rozliczenie, zastosowana w złotych raz w miesiącu dla jednego
odbiorcy.
3. 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 m 3 ścieków. Dotyczy to zarówno dostarczania ścieków z budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo
– handlowe i odbiorców przemysłowych.
4. 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.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 01 lipca 2011
wprowadza się zasady obciążania odbiorców usług przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.
5. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat.
6. 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.
7. Taryfy wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2011 na okres jednego roku, na podstawie art.24 ust 1 Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz.U. Nr 123, poz.858 z 2006 roku).
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VIII. Standardy jakościowe dla odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych usług obsługi
klientów obowiązujących przepisów i norm polegających głównie na:
➢ zapewnieniu w sposób ciągły dostawy wody
➢ dostarczanie wody spełniającej wszelkie wymogi jakościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi
➢ zapewnienie w sposób ciągły odprowadzeniu ścieków systemem kanalizacji sanitarnej
➢ zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami
➢ bieżące konserwowanie i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
➢ legalizacja i wymiana wodomierzy głównych
➢ całodobowej obsługi w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych
➢ całodobowy bezpłatny system powiadamiania o awariach
Szczegółowe postanowienia na temat świadczonych przez GZWIK usług zawiera „Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków”
na terenie gminy Zebrzydowice dostępny również na stronie
http://gzwik.zebrzydowice.pl
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