
 
       Załącznik  

       do uchwały nr XXXV/458/2006 

       Rady Gminy Pawłowice 

      z dnia  26.05.2006r.  

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
1. Informacje ogólne 
Niniejsze taryfy stanowią zestawienia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Pawłowice w okresie 12 miesięcy od dnia 
03.07.2006r. do dnia 02.07.2007 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane 
zostały na podstawie zasad określonych w art.20-23 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami), zwanej dalej Ustawą, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.03.2002. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257), 
zwanego dalej Rozporządzeniem. 
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich finalnych odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych, świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach, zwanym po dniu    
01 lipca 2006r. Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. 
 
2.  Rodzaj prowadzonej działalności 
Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 01.04.2003 r. jako gminna jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Na podstawie art. 16 ust.3 Ustawy Gminny 
Zakład Komunalny w Pawłowicach nie ma obowiązku uzyskania od Wójta Gminy Pawłowice 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, o którym mowa w art. 16 ust.1 Ustawy. 
Zgodnie z § 8 Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach przedmiotem działalności 
Gminnego Zakładu Komunalnego jest między innymi gospodarka wodno – ściekowa. Dostarczanie 
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą urządzeń wodociągowych    
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Zakładu, a stanowiących własność Gminy 
Pawłowice. Użyczenia majątku Rada Gminy Pawłowice dokonała w uchwałach: nr V/65/2003 z dnia 
21 marca 2003 oraz nr V/114/2003 z dnia 27 czerwca 2003. Wartości inwentarzowa przekazanej                       
w użyczenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wynosi ponad 40 mln złotych. 
Gminny Zakład Komunalny powierzył obsługę i eksploatację infrastruktury wodociągowo – 
kanalizacyjnej Gminy Pawłowice podmiotom zewnętrznym wyłonionym w procedurze zamówień 
publicznych. Od 01.01.2004 eksploatację sieci wodociągowej oraz oczyszczalni OP-2 oraz sieci 
kanalizacyjnej z 39 przepompowniami prowadzi ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.  Franciszek 
Bandura z Pawłowic, natomiast eksploatację oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach oraz sieci 
kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego wraz z dwoma przepompowniami ścieków prowadzi 
PPHU Hektoblok Sp. z o.o. Większość kosztów eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków ujętych w taryfach, stanowią koszty usług obcych 
świadczonych przez w/w podmioty. 
 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług 
W przygotowanym wniosku taryfowym dokonano podziału odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na 
dwie taryfowe grupy odbiorców: odbiorców indywidualnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast  
dla odbiorców usług odprowadzania ścieków wydzielono jedną wspólną taryfową grupę odbiorców. 
Do pierwszej grupy odbiorców indywidualnych zalicza się indywidualne gospodarstwa domowe 
zużywające wodę wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb bytowych oraz podmioty gospodarcze 
pobierające wodę  na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.   
Do drugiej grupy taryfowej o nazwie spółdzielnie mieszkaniowe zalicza się odbiorców wody 
zorganizowanych w formie spółdzielni mieszkaniowych lub innych form zrzeszających mieszkańców 
obiektów zbiorowego zamieszkania. Wyróżnikiem charakterystycznym odbiorców  tej grupy jest fakt 
bycia podmiotem usług Zakładu jako członek grupy, a nie jako indywidualny klient. 



Również umowa na dostarczanie wody w tej grupie odbiorców zawierana jest z podmiotem 
zrzeszającym osoby zbiorowo zamieszkujące obiekty budowlane, a nie z osobami fizycznymi. 
Ponieważ obie wyróżnione grupy taryfowe w większości stanowią gospodarstwa domowe, zgodnie      
z § 14 ust.2 Rozporządzenia mogą one zostać zróżnicowane jedynie w zakresie opłaty 
abonamentowej, natomiast opłata zmienna za 1 m3 zużytej wody musi być dla obu grup jednakowa. 

 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
W rozliczeniu z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3, 
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców indywidualnych, obowiązują taryfy 
dwuczłonowe     składające się z : 
-     opłaty zmiennej za 1 m

3  
dostarczonej wody,  

- stawki opłaty abonamentowej (stałej) – niezależnej od faktu i wielkości poboru wody. Stawka 
opłaty     abonamentowej wyrażona jest w złotych na 1 punkt poboru wody i  na miesiąc. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla spółdzielni mieszkaniowych, obowiązują taryfy 
jednoczłonowe składające się z : 
-     opłaty zmiennej za 1 m

3  
dostarczonej wody. 

Przy rozliczeniach ryczałtowych wielkość ryczałtu ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej                             
i mieszkaniowej. 
Zróżnicowanie ceny pomiędzy obiema taryfowymi grupami odbiorców jest podyktowane niższymi 
kosztami świadczenia usług w przypadku, gdy odbiorcami wody są podmioty  zorganizowane w 
porównaniu ze świadczeniem usług na rzecz drobnych odbiorców wody. Koszty rozliczania każdego z 
odbiorców indywidualnych są z pewnością wyższe od kosztów rozliczania odbiorców 
zorganizowanych w formie spółdzielni mieszkaniowej. Różnica w kosztach inkasa należności jest 
czynnikiem pozwalającym zróżnicować wartość opłaty stałej przypadającej na jednego finalnego 
odbiorcę w każdej z tych grup. 
 
Tabela 1 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnieni
e 

Cena / stawka 
Netto 

Cena / 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
Miary 

1 2 3 4 5 6 

Cena za 1 m
3
 

wody 
(zmienna) 

 
3,09 

 
3,31 

 
zł/m

3
 

1. Odbiorcy 
indywidualni 

 

Stawka opłaty 
stałej 
(abonamentowej) 

15-20mm  -             4,00 
25-32mm  -             9,80 
40-50 mm -           21,88 
80-100mm -            90,2 
sprzeż. 50 mm -    31,56  
sprzęż. 80mm  -    81,16 
sprzęż.100 mm - 112,76 

4,28 
10,49 
23,41 
96,51 
33,77 
86,84 
120,65 

 
 
 

zł/m-c 

Cena za 1 m
3
 

wody 
(zmienna) 

 
3,09 

 
3,31 

 
zł/m

3
 

2. Spółdzielnie 
mieszkaniowe 

Stawka opłaty 
stałej 
(abonamentowej) 

 
- 

 
- 

 
zł/m.-c 

 
 
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki obowiązują taryfy jednoczłonowe składające się wyłącznie  
z opłaty zmiennej za 1 m

3
 odprowadzonych ścieków . 

 
 
 
 
 



Tabela 2 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki 
 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena / stawka 
Netto 

Cena / 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

Cena za 1 m
3
 ścieku 

(zmienna) 
 

2,68 
 

2,87 
 

zł/m3 
 
1. 

 
Wszyscy 
Odbiorcy  

 
 

Stawka opłaty stałej 
(abonamentowej) 

 
- 

 
- 

 
zł/m.-c 

 
Do cen i stawek opłat zawartych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek VAT zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami. 
Stawka podatku na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf wynosi 7%. 
 
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe 
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 
zgodnie  z przepisami ustawy i rozporządzenia, wymienionych w pkt.1 Taryfy. 
Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych,                     
a w przypadku ich braku  w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu 
ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich 
wskazania. 
W przypadku braku wyposażenia budynków  w urządzenia pomiarowe ( co dotyczy prawie 100% 
odbiorców usług przedsiębiorstwa  w tym zakresie) ilość dostarczanych ścieków, zgodnie z art.27 
ust.5 ustawy, ustala  się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, na warunkach technicznych określonych przez  
Zakład. 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie 
średniego   zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza,              
a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
niesprawności wodomierza. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia 
prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, 
pokrywa on koszty  sprawdzenia. 
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za okresy miesięczne.  
Opłata abonamentowa stała jest naliczana także w przypadku braku poboru wody i odprowadzenia 
ścieków. 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w warunkach                      
i terminach  określonych w umowie. 
 
6.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 
6.1 Zakres świadczenia usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
Wydzielając 2 taryfowe grupy odbiorców zróżnicowano ceny w zależności od tego, czy wodę pobiera 
indywidualny odbiorca, czy zorganizowana grupa odbiorców (spółdzielnia mieszkaniowa). W ten 
sposób dla odbiorców zorganizowanych przypisano mniejsze koszty inkasa w przeliczeniu na jednego 
odbiorcę finalnego (gospodarstwo domowe). Pozwala to zróżnicować taryfowe grupy odbiorców                  
w zakresie opłaty stałej (opłata zmienna zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia musi być dla 
wszystkich gospodarstw na terenie gminy jednakowa). 
 
 
 
 



Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymania sieci wodociągowej niezależnie od tego, czy dany 
odbiorca pobiera wodę, czy też nie. Pokryciu części kosztów stałych służy opłata stała. Jej zadaniem 
jest sfinansowanie zwiększonych kosztów inkasa należności charakteryzujących odbiorców 
indywidualnych w porównaniu  z odbiorcami zrzeszonymi w spółdzielnie mieszkaniowe. 
Odbiorcami usług w zakresie odprowadzania ścieków są głównie mieszkańcy budynków jedno                         
i wielorodzinnych, dlatego też ustalono jednakową cenę zarówno dla gospodarstw domowych jak                  
i dostawców ścieków prowadzących działalność gospodarczą. Są to głównie ścieki socjalno-bytowe, 
więc koszt ich odbioru i oczyszczenia jest jednakowy. Zróżnicowanie pod względem ilości odebranych 
ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy ich m

3
. 

 
6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone                              
w regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Pawłowicach. 
 
6.3 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf 
Przy ustaleniu taryf na rok 2006 podstawą ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami 
rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. W związku z powyższym do obliczeń danych na rok 2006 
zastosowano iloczyn sumy kosztów: 
- w odniesieniu do wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i prognozowanego na okres 

obowiązywania taryf średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2 %, 
(wynikający   z ustawy budżetowej na 2006r). 

- W przypadku materiałów, energii, usług transportowych i pozostałych oraz prognozowanego na 
okres obowiązywania taryf średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji przemysłowej na 
poziomie 2 % (wynikający z ustawy budżetowej na  2006r). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Uzasadnienie  do uchwały Rady Gminy Pawłowice 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. 
 

        Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków (Dz.U. Dz dnia 25 marca 2002 r.) przygotował propozycję stawek 

cenowych, które będą obowiązywać na terenie Gminy Pawłowice w okresie od 03.07.2006 do 

02.07.2007 r. 

W oparciu o poniesione w okresie od 01.04.2005 do 31.03.2006 r. koszty proponujemy aby 

ceny wody i ścieków pozostały na tym samym poziomie czyli cena m 3wody 3,09 zł netto, 

cena m 3 ścieków 2,68 zł netto. 

Zmianie ulegnie cena opłaty stałej, którą zróżnicowano ze względu na średnicę wodomierza 

głównego. Zmiana ceny opłaty stałej nie obejmie odbiorców indywidualnych, którzy 

posiadają zamontowany wodomierz o średnicy do DN 20 - . 

Zmiany dokonano, ponieważ ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków obliguje przedsiębiorstwa wodociągowe do zakupu wodomierzy 

głównych ich wymiany bądź legalizacji. Wodomierze większych średnic kosztują nawet w 

granicach 3 tys. zł, co pociąga za sobą wzrost kosztów opłaty stałej dla odbiorców, dla 

których wymagane jest zamontowanie wodomierza o średnicy większej niż DN 20. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


