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Informacje ogólne 
 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie ceny i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta Jastrzębie 
Zdrój, Mszana, Godów i Pawłowice, na okres 12 miesięcy od dnia OL04.2007r. do dnia 
3L03.2008r. 
 
Podstawa prawna opracowania taryfy: 
 
• ustawa z dnia 07.06.200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa- 
dzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą; 
 
• rozporządzenie (Dz. U. Nr 127, póz. 886 z późń. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem; 
 
1. Rodzaj prowadzonej działalno ści 
 
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania 
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w zakresie objętym ustawą stanowi 
dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
będących jego własnością lub w eksploatacji przedsiębiorstwa. 
 
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A, działa na terenie gmin Jastrzębie 
Zdrój, Mszana, Godów i Pawłowice. 
 
Podstawą działania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w tym zakresie 
są zezwolenia wydane przez prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój, wójta gminy Pawłowice 
oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu ŚL 
 
1) Decyzja Zarządu Miasta Jastrzębie Zdrój nr IK7033-4-1/2002 z dnia 07.08.2002r. na 
 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
2) Decyzja Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzi- 
sławiu Śląskim nr MZWilC 6431-2/2002 z dnia 25.1L2002r. na prowadzenie zbiorowe- 
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
3) Decyzja Wójta Gminy Pawłowice nr 1047/2002 z dnia 19.11.2002r. z dnia 
19.1L2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
4) Porozumienie nr RKW 2236/148/2003 dot. współuczestnictwa w realizacji inwestycji 
pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, 
Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły. 
 
2. Rodzaj i struktura taryfy 
 
W roku 2007 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. będzie nadal stosować 
wieloczłonową taryfę obejmującą wszystkich odbiorców usług. 
 
Zgodnie z ustawą taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: 

• uzyskanie niezbędnych przychodów, 
• ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen; 
• eliminowanie subsydiowania skrośnego; 
• motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uŜytkowania wody i ograniczania 

zanieczyszczania środowiska; 
• łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich 

dotyczących; 

 



3. Taryfowe grupy odbiorców us ług 

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji 
kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w 
szczególności: 
• wielkość zróŜnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi; 
• dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów; 
•  strukturę planowanych taryf; 
• spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu  

z kosztem ich wdroŜenia; 
• stabilność stosowanych metod alokacji kosztów; 
• wyposaŜenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe; 
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców, uzaleŜniając je od ilości 

posiadanych wodomierzy głównych, mających wpływ na wysokość opłaty abonamentowej. 
Uwzględniając powyŜsze, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną 

taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług. 

4. Rodzaje i wysoko ść cen i stawek opłat 

1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

• Cena - wyraŜonej w złotych za m3 dostarczonej wody; 
• Stawka op łaty abonamentowej na odbiorc ę wody -  niezaleŜna od ilości dostarczonej wody, 

płacona bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub teŜ jego całkowitego braku; 
wylicza sieją na odbiorcę usług, na zasadach opisanych w tabeli 2. 

Tabela 1  

Wysoko ść cen i stawek za dostarczon ą wod ę  

Cena  
 
Lp. 
  
 

 
 
Taryfowa grupa 
odbiorców 
  
 

 
wyszczególnie
nie 
  
 

netto 
 

Z VAT 
 

 
 
Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 
Odbiorcy 

Cena za 
dostarczoną 
wodę 

 
3,19 

 
3,41 

 
zł. /m3 

  Tabela 2 

Wysoko ść stawek opłaty abonamentowej. 
l.p. 
 

Wyszczególnienie 
 

Grupa taryfowa w zł/odbiorcę/m-c 
 

  netto 
 

zVAT 
 l. 

 
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu o 
wskazania wodomierza głównego 

 
 

 - odbiorcy mali, posiadający l wodomierz główny 
 

7,19 
 

7,69 
 

 - odbiorcy średni, posiadający od 2 do 50 wodomie-
rzy głównych 

12,57 
 

13,45 
 

 - odbiorcy duzi, posiadający powyŜej 50 wodomierzy 
głównych 

384,51 
 

411,43 
 



2. 
 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu o 
wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zuŜytej lub ujęcia własnego 

3,92 
 

4,19 
 

3. 
 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu w 
oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość 
wody dostarczonej w budynku wielolokalowm 

3,92 
 

4,19 
 

4. 
 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zuŜycia wody 
 

4,81 
 

5,15 
 

 
Tabela 3  

Wysoko ść cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki. 

Cena  
 
Lp. 
  
 

 
 
Taryfowa grupa 
odbiorców 
  
 

 
wyszczególnie
nie 
  
 

netto 
 

Z VAT 
 

 
 
Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

  
Odbiorcy 

Cena za 
odprowadzane 
ścieki  

 
4,08 

 
4,37 

 
zł. /m3 

 

5. Warunki rozlicze ń z uwzgl ędnieniem wyposa Ŝenia nieruchomo ści w przyrz ądy i urz ądzenia 
pomiarowe . 

W taryfie za okres od 01.04.2007r. do 31.03.2008r obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z 
Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem 
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
a takŜe Regulamin świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Jastrzębie Zdrój. 

L Postanowienia ogólne , 

l. Z dniem l.04.2007r. wprowadza się zasady obowiązujące odbiorców usług Jastrzębskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji SA. w Jastrzębiu Zdroju (zwanego dalej Spółką) w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

2 Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się z 
odbiorcą usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat oraz ilości dostarczanej wody i 
odprowadzanych ścieków. 

3 Dla dostawców ścieków, których ładunek jest wyŜszy niŜ w ściekach socjalno-bytowych z 
gospodarstw domowych, umowy określają warunki przyjmowania tych ścieków. 

4 Taryfy wchodzą w Ŝycie z dniem l .04.2007r. na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.) - zwanej dalej Ustawą 

 



5. Obowiązujące taryfy to: 
l. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

1.1. ceny za m3/zł. dla wszystkich grup odbiorców; 
1.2. stawki opłat abonamentowych na odbiorcę/m-c; 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza głównego; 

• w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŜytej lub 
ujęcia własnego; 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza mierzącego ilość wody dostarczonej 
do lokalu w budynku wielolokalowym; 

- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody; 
Z W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

2. l. ceny za m3 /m-c dla jednolitej grupy odbiorców; 

II.  Sposób ustalania ilo ści dostar czonej wody i odprowadzanych ścieków . 

1.  Dość dostarczanej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 
głównego, w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody. 

2. Dość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania urządzenia pomiarowego, a w 
przypadku jego braku jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie. 
W przypadku świadczenia przez przedsiębiorstwo wyłącznie usług odprowadzania ścieków oraz 

braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przeciętnych norm zuŜycia wody, określonych na podstawie art. 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8, póz. 70). 

Rozliczenie za dostarczaną wodę i odbiór ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim a 
aktualnym, wypadającym w następnym okresie obowiązywania taryfy, ustalane będzie na podstawie 
średniego zuŜycia. 
 

6 Warunki stosowania cen i stawek op łat  

1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców . 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla 
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru 

wody i odbioru ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za kaŜdy dostarczony m3 

wody i odebrany m3 ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków uŜyteczności publicznej, przeznaczonych na cele 
usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a 
wszyscy odbiorcy usług mają zainstalowane wodomierze główne. 

To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków. 

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi wydzielone koszty stałe obsługi 
swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłat abonamentowych 
zróŜnicowanych na trzy grupy odbiorców. Koszty te obciąŜają kaŜdego odbiorcę podłączonego do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezaleŜnie od tego czy w danym okresie będzie faktycznie 
pobierał wodę czy odprowadzał ścieki, czy teŜ nie, bowiem występowanie tych kosztów wymusza 
proces gotowości do dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

Z uwagi na brak zróŜnicowania kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla 
odbiorców przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie róŜnych grup taryfowych. 

 

Z uwagi na róŜną ilość posiadanych przez odbiorców wodomierzy głównych, dla potrzeb rienia opłaty 
abonamentowej, a zwłaszcza części opłaty dotyczącej odczytu, odbiorców podzielono na trzy 
podgrupy: 
• odbiorców małych, posiadających jeden wodomierz główny; 
• odbiorców średnich, posiadających od 2 do 50 wodomierzy głównych; 



• odbiorców duŜych, posiadających ponad 50 wodomierzy głównych. 

Opłata abonamentowa ustalona jest dla dostarczanej wody i składa się z 3 części: 
• opłaty za gotowość; 
•  opłaty za odczyt; 
• opłaty za rozliczenie. 

Opłata za gotowość stanowi 5,29% kosztów bezpośrednich działalności wodociągowej z 
wyłączeniem kosztów zakupu wody. Opłata ta dla wszystkich odbiorców jest równa i wynosi 3.27 
zł/odbiorcę/m-c. 

Podstawą ustalenia opłaty za odczyt stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami inkasentów, 
poniesione w XI 2005 i I-XI 2006 r. oraz średnioroczna ilość odczytanych wodomierzy głównych w tym 
samym okresie. Koszty te alokowane są na wydzielone 3 grupy odbiorców i rozliczone na ilość 
odbiorców w poszczególnej grupie. 
Oplata za rozliczenie ustalona jest na odbiorcę/m-c. Podstawą jej ustalenia są koszty wynagrodzeń 
wraz z narzutami osób rozliczających i windykujących naleŜności oraz ilość odbiorców Opłata ta jest 
jednakowa dla wszystkich odbiorców i wynosi 1,54 zł./odbiorcę/m-c. 

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

Proponowane taryfy cen i stawek opłat abonamentowych zapewnią przedsiębiorstwu: 

• uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofmansowanie się działalności 
przedsiębiorstwa oraz niewielkiej rentowności na poziomie 0,81%; 

• motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania 
zanieczyszczania ścieków; 

• eliminację subsydiowania skrośnego; 

• łatwość ustalania opłat za świadczenie usług; 

2. Standardy jako ściowe obs ługi odbiorców us ług 

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 dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

W zakresie jakości świadczonych usług zakład realizuje zadania określone w: 
• regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego 

działania; 
• umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeniach w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
 
 


