
 
                                                           Załącznik  

        do uchwały nr  VII/ 80 /2007 
        Rady Gminy Pawłowice 
        z dnia  22.06.2007 r.  

 
 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod ę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
1.    Informacje ogólne 
 
Niniejsza   taryfa   stanowi   zestawienie   cen   i   stawek  opłat  dla  zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Pawłowice w okresie                     
12 miesięcy to jest: od dnia 01 sierpnia 2007 roku do dnia 31 lipca 2008 roku.  
 
Taryfa określa takŜe warunki jej stosowania. Opracowana została na podstawie zasad określonych     w 
art. 20-23 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym                  
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zwaną dalej Ustawą, oraz zgodnie            z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej                     
Rozporządzeniem. 
 
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich finalnych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach. 
 
2.    Rodzaj prowadzonej działalno ści 

 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.04.2003 r. jako gminna jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Na podstawie art. 16 ust.3 Ustawy, GZWiK nie ma 
obowiązku uzyskania zezwolenia od Wójta Gminy Pawłowice 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 § 9 Statutu przedmiotem działalności GZWiK jest głównie gospodarka wodno – ściekowa. 
Dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą urządzeń   
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Pawłowice, a będących    w 
uŜytkowaniu GZWiK  na podstawie uchwał Rady Gminy Pawłowice nr V/65/2003 z dnia 21 marca 2003 r. 
oraz nr V/114/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. 
Wartość księgowa otrzymanej w uŜyczenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wynosi ponad 48 
mln złotych. 
 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji powierzył obsługę i eksploatację infrastruktury wodociągowo – 
kanalizacyjnej gminy Pawłowice podmiotom zewnętrznym wyłonionym  w procedurze zamówień  
publicznych. Eksploatację sieci wodociągowej, 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 KrzyŜowicach oraz sieci kanalizacyjnej na 
terenie osiedla mieszkaniowego  w Pawłowicach 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 taryfie, stanowią koszty usług obcych świadczonych przez wyŜej wymienione      
podmioty oraz energii. 
 
 
 
 
3.   Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na 
taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania,  a 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 kosztami ich wdroŜenia; 
− stabilność stosowanych metod alokacji kosztów; 
− wyposaŜenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 
 
Biorąc pod uwagę powyŜsze, w przygotowanym wniosku taryfowym zrezygnowano z podziału            
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na dwie taryfowe grupy (odbiorców indywidualnych oraz        
spółdzielnie mieszkaniowe) i wyłoniono  jedną taryfową grupę odbiorców usług zaopatrzenia w wodę. Z 
uwagi na brak zróŜnicowania kosztów świadczenia usług kanalizacyjnych równieŜ dla odbiorców tych 
usług wydzielono jedną wspólną taryfową grupę odbiorców. 
 
 
 
4.  Rodzaje i wysoko ść cen i stawek opłat 
 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców indywidualnych, obowiązuje taryfa dwuczłonowa 
składające się z : 
-     ceny za 1 m3  dostarczonej wody,  
� stawki opłaty abonamentowej  – niezaleŜnej od faktu poboru wody oraz wielkości poboru wody. 

Stawka opłaty abonamentowej wyraŜona jest w złotych na odbiorcę wody, na miesiąc; Rozliczeń 
dokonuje się:  
a) w oparciu o wskazanie wodomierza głównego,     
b) w oparciu o wskazanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŜytej lub   z ujęcia  
    własnego,  
c) na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody. 

 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla spółdzielni mieszkaniowych nie stosuje się opłaty        
abonamentowej. Koszty rozliczania kaŜdego z odbiorców indywidualnych są z pewnością wyŜsze od 
kosztów rozliczania odbiorców zorganizowanych w formie spółdzielni mieszkaniowej. RóŜnica            w 
kosztach inkasa naleŜności jest czynnikiem pozwalającym zróŜnicować wartość opłaty stałej      
przypadającej na jednego finalnego odbiorcę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 1 
 
Wysoko ść cen i stawek opłat za dostarczan ą wod ę na okres 2007/2008 
 
 
 

Lp.  Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie  
Netto 

 
Brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 
1. Wszyscy 

Odbiorcy 
Cena za 

dostarczoną wodę  
3,10 3,32 zł/m3 

-  
 
 
 
 
Tabela 2 
Wysoko ść stawek opłaty abonamentowej na okres 2007/2008 
 

 
Lp. 

Grupa taryfowa 
w zł/odbiorc ę/miesiac 

 

 
Wyszczególnienie  

 netto 
 

brutto 

1. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu  
o wskazania wodomierza głównego 

6,50 6,96 

2. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu  
o wskazanie wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zuŜytej lub ujęcia własnego 

3,10 3,32 

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

3,40 3,64 

 
 
 
 
Tabela 3 
Wysoko ść cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki na okres 2007/2008 
 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie  
Netto 

 
Brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 
1. Wszyscy 

Odbiorcy  
Cena za odprowadzone 

ścieki 
3,40 3,64 zł/m3 

 
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie                z 
paragrafem 2, pkt 9) do 11) rozporządzenia. Stawka podatku od towarów i usług na dzień złoŜenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf wynosi 7%. 
 
 
 
 



5. Warunki rozlicze ń z uwzgl ędnieniem wyposa Ŝenia nieruchomo ści w przyrz ądy                                
i urz ądzenia 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 zuŜycia wody określone na podstawie art. 27, ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r.  w sprawie przeciętnych norm      zuŜycia 
wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  
 
Ilość ścieków w budynkach wyposaŜonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich             
wskazania. W przypadku braku wyposaŜenia 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 zuŜytej wody uwzględnia się    
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zuŜycia ustalana jest na podstawie dodatkowego          
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, na warunkach technicznych określonych przez 
GZWiK w  Pawłowicach. 
 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie 
średniego zuŜycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie 
jest to moŜliwe – na podstawie średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 
iloczynu średnio miesięcznego zuŜycia 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 jest naliczana takŜe 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. 
 
Rozliczenie za dostarczoną wodę i odbiór ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim              a 
aktualnym, wypadającym w następnym okresie obowiązywania taryfy, ustalone będzie na podstawie 
średniego zuŜycia. 

 
6.   Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 
6.1 Zakres świadczenia usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o jednolite zasady. Ilość poboru wody i odbioru ścieków rozliczana jest taryfą 
obejmującą taką samą cenę za kaŜdy dostarczony m3 wody i odebrany m3 ścieków. Woda poddawana 
jest tym samym procesom, a wszyscy odbiorcy usług mają zainstalowane wodomierze główne. To samo 
dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków. 
Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymania sieci wodociągowej niezaleŜnie od tego, czy dany 
odbiorca pobiera wodę, czy teŜ nie. Pokryciu części kosztów stałych słuŜy opłata stała (abonamentowa).  
 
Opłata abonamentowa ustalana jest dla dostarczonej wody i składa się z trzech części: 
− opłata za gotowość, 
− opłata za odczyt, 
− opłata za rozliczenie. 
 



Opłata za gotowość stanowi 5,4% kosztów bezpośrednich działalności wodociągowej                                  
z wyłączeniem kosztów zakupu wody. Opłata ta dla wszystkich odbiorców jest jednakowa i wynosi 2,28 
zł/odbiorcę/miesiąc. 
 
Opłata za odczyt ustalona została na podstawie ilorazu rocznych kosztów wynagrodzeń wraz  
z narzutami inkasentów i średniorocznej ilości odczytów wodomierzy. Opłata ta wynosi  
3,10 zł/wodomierz/miesiąc. 
 
Opłata za rozliczenie ustalana jest wg kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami osób zaangaŜowanych w 
rozliczenie oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z windykacją przypadających na jednego 
odbiorcę. Opłata wynosi 1,12 zł/odbiorcę/miesiąc. 
 
Odbiorcami usług w zakresie odprowadzania ścieków są głównie mieszkańcy budynków jedno 
i wielorodzinnych, dlatego teŜ 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.  
 
Proponowana taryfa cen i stawek opłat abonamentowych zapewnia zakładowi: 
− pozyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się, 
− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczenia        

zanieczyszczania ścieków, 
− eliminację subsydiowania skrośnego, 
− łatwość ustalania opłat za świadczone usługi. 
 
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. 
 
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: 

a) dotyczących ochrony środowiska, 
b) ujętych w rozporządzeniu w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 
c) ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, w tym 
wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

 
Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno – 
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
6.3 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy. 
Podstawą ustaleniu taryfy na rok 2007-2008 były (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane  
z ewidencji księgowej. W związku z powyŜszym do obliczeń danych na rok 2007-2008           zastosowano 
iloczyn:  
� sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników  i prognozowanego na okres 

obowiązywania taryfy maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu miesięcznego wynagrodzenia, 
który wynosi 3,4 % (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w 2007 r. Dz.U. 
z dnia 8 grudnia 2006 r.). Uwzględniono konieczność zwiększenia zatrudnienia o 1 etat; 

� kosztów materiałów, usług transportowych oraz pozostałych kosztów i prognozowanego na okres 
obowiązywania taryfy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 3 
% (wynikający z ustawy budŜetowej na  2007r). 
 



W przypadku usług zleconych firmom zewnętrznym koszty oparto na wartości umów, które nie przewidują 
w okresie ich obowiązywania wzrostu inflacyjnego. 

 
Energia elektryczna została zaplanowana na poziomie wyŜszym niŜ w latach poprzednich, gdyŜ  
w związku z oddaniem w uŜytkowanie nowych przepompowni znacznie wzrosło zapotrzebowanie 
technologiczne.  
 
Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz rosnące normy 
jakościowe wody i ścieków, urządzenia te wymagają coraz większych nakładów na  odtwarzanie  
i modernizację. Dlatego wydatki na remonty i naprawy zaplanowano w wysokości  150 000,00 zł. 
 


