
 
 
 
 

Uchwała nr  XVI /  193 /  2008  
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia   27 czerwca 2008 r.  
 
 

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrz enie w wod ę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Gminnego Zakładu Wodoci ągów i Kanalizacji w Pawłowicach 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. art. 142 poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 7 ustawy z dnia                 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. Nr 
123, poz. 858 z późn. zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
Zatwierdzić taryfy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice w okresie                                 
od 1 sierpnia 2008 roku do 31 lipca 2009 roku,  które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 3 
 

Taryfy, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie tj. Racjach Gminnych, oraz poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowice i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  1 sierpnia 2008 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik  
        do uchwały nr XVI/193/2008 
        Rady Gminy Pawłowice 
        Z dnia 27.06.2008r. 
 
1. Informacje ogólne 

 
 Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                               
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy 
Pawłowice w okresie 12 miesięcy to jest od dnia 01 sierpnia 2008 roku do dnia 31 lipca 2009 roku.  
Wniosek o zatwierdzenie taryfy został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.06.2001r.                      
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. Nr 72,  poz. 747                     
z późniejszymi zmianami) 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 2006r. 
Nr 127, poz. 886  z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem. 
Wszelkie określenia odnoszące się do struktury taryfy, rodzaju taryf i metodologii niezbędnych przychodów, 
uŜyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub Rozporządzenia. 
 Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryfy przyjęto załoŜenia zgodne z Ustawą                             
i Rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowa ń ich świadczenia. 
 
 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. Zgodnie z art. 16 ust.3 Ustawy, GZWiK nie 
ma obowiązku uzyskania zezwolenia od Wójta Gminy Pawłowice na prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę    i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,   o którym mowa w 
art. 16 ust.1 Ustawy. 
 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw o odpowiedniej jakości wody, 
mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska,         a takŜe 
optymalizację kosztów. Zobowiązane jest równieŜ do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz 
oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, pozwoleniami 
wodno-prawnymi, a takŜe optymalizacji kosztów w tej sferze działalności.  
  
 Przedmiotem działania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest: 

� działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00 B) 
� odprowadzanie ścieków (PKD 90.00) 

  
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi takŜe inną działalność, stanowiącą obecnie 4,7% 
przychodów. Na obszarze obsługiwanym przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z usług 
wodociągowych korzysta 99% ludności, z usług kanalizacyjnych korzysta 70 % ludności.  
 Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich 
liczby przy równoczesnej stabilizacji ilości poboru wody. Nieruchomości przyłączone do sieci Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji są wyposaŜone w wodomierze główne. Sieci wodociągowe, przy pomocy, 
których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji. To samo dotyczy 
sieci kanalizacyjnej, gdzie szkody górnicze dokonały znacznych uszkodzeń, w związku z tym konieczne jest 
wykonywanie stałych remontów i modernizacji, jak i budowa nowych odcinków, celem skanalizowania 
terenów nie objętych kanalizacją i dociąŜenia istniejących przepompowni i oczyszczalni ścieków. W roku 
obowiązywania taryfy zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnych około 300 nieruchomości. 
 PowyŜszy zakres koniecznych inwestycji i modernizacji wyszczególniony został w „Wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  w latach 2008 – 2011” oraz           
w załączniku nr II do taryfy na 2008/2009. 
     
 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 2003r. 
oraz nr V/114/2003 z dnia 27 czerwca  2003r. 
 Wartość księgowa otrzymanej w uŜyczenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wynosi 
ponad 50 mln złotych. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje stację uzdatniania wody            
w Golasowicach, oczyszczalnię ścieków w KrzyŜowicach, oczyszczalnię ścieków OP-2  w Pawłowicach. 
  
 
 



Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji powierzył obsługę i eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej 
gminy Pawłowice podmiotom zewnętrznym wyłonionym  w procedurze zamówień publicznych. Eksploatację 
sieci wodociągowej GZWiK wykonuje we własnym zakresie. 

 
3. Standardy jako ściowe usług, w tym informacja dotycz ąca wpływu taryfy na ich popraw ę. 

 
 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  Pawłowice. 
 
W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: 

� regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, 
� „wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych                      

w latach 2008 – 2011”, 
� umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 
� przepisach prawnych: 

 a) w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, 
 b) w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 c) w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 
 d) w Ustawie z dnia 8 grudnia 1996 r. „O gospodarce komunalnej” 
 e) w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw 
 
 Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno – 
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 

4.  Spodziewana poprawa jako ści usług przy wprowadzeniu nowych metod  
    alokacji kosztów. 

 
 Celem poprawy jakości usług Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada nowoczesny system 
monitoringu sieci wodociągowej pozwalający na szybką reakcję umoŜliwiającą usunięcie awarii. Ponadto 
wydzielono organizacyjnie stanowisko ds. obsługi klientów oraz pogotowie wodno – kanalizacyjne. 
 Utrzymano obowiązujące w Zakładzie, a wynikające z Zakładowego Planu Kont, zasady ewidencji i 
rozliczeń kosztów, umoŜliwiające precyzyjne rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej 
działalności, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego pomiędzy róŜnymi rodzajami prowadzonej 
działalności.  
  
 Brak zmian istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących pobór, uzdatnianie i 
rozprowadzanie wody umoŜliwiły kontynuowanie stosowania w taryfie opłaty abonamentowej. Opłata 
abonamentowa obejmuje koszty ponoszone przez Zakłada niezaleŜnie od tego czy poszczególni klienci 
pobierają wodę czy teŜ nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla tych wszystkich odbiorców, którzy 
dotychczas dokonywali opłat tylko za ilość dostarczonej wody, pomimo iŜ Zakład zobowiązany był do 
zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług dla wszystkich 
odbiorców.  
 Przy ustalaniu tej części opłaty, mając na uwadze moŜliwości płatnicze i interes odbiorców usług (a 
w związku z tym konieczność ustalenia jej na minimalnym poziomie) opłata abonamentowa określona 
została wyłącznie na poziomie faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich i kosztów obsługi klienta. 
 

 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowi ązywania taryfy. 
 
 Dla odbiorców usług proponowana nowa taryfa wzrasta, mimo stosowania niezmiennych zasad 
alokacji kosztów, w stosunku do stawek cen i opłat obecnie obowiązujących. 
Bazując na danych z tabeli nr 1, nowa proponowana taryfa na rok 2008-2009, w porównaniu z taryfą roku 
obrachunkowego, ulegnie zmianie następująco: 
 dla dostaw wody: 

� z 3,10 zł/m3 na dzień 31.07.2008r. 
� na 3,21 zł/m3 i 1,70 zł/m3 na dzień 01.08.2008r. 

 dla odbioru ścieków: 
� z 3,40 zł/m3 na dzień 31.07.2008r. 
� na 3,97 zł/m3 i 4,34 zł/m3 na dzień 01.08.2008r. 

 
 
 
 



 Na takie ukształtowanie się poziomu cen rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów 
eksploatacyjnych oraz wzrost opłat. Rok obrachunkowy obejmuje dane od 01.04.2007 do  31.03.2008r. Dla 
dostaw wody pitnej cena uległa zwiększeniu o 0,11 zł/m3, co stanowi 3,55%.  
Wpływ na wzrost ceny m3 wody ma przede wszystkim: 
- inflacja, która za ostatnie cztery lata wzrosła o 9,1%, przy zmianie ceny wody w tym okresie o 0,01 zł/m3   
- wzrost cen energii (o 15%), 
- wzrost ceny hurtowej wody o 0,05 zł. w stosunku do 2007 roku, 
- zakładany wzrost cen pozostałych materiałów (o 2,9% zgodnie z projektem Ustawy BudŜetowej), 
- wzrost nakładów inwestycyjnych na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, 
- wzrost wysokości funduszu płac o 18,37% w stosunku do okresu obowiązywania poprzedniej taryfy  
  spowodowany zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty i podwyŜkami wynagrodzeń. 
  
 Opłata abonamentowa dla podstawowej grupy odbiorców wody wynosi 6,21 zł/m-c i uległa 
zmniejszeniu o 0,29 zł/m-c, tj. o 4,7% 

 
 
 W przypadku odbioru i oczyszczania ścieków nastąpił wzrost ceny o 0,57 zł/m3,  co stanowi 16,76%. 
Wzrost ten wynika nie tylko ze wzrostu inflacji, podwyŜek płac, ale  przede wszystkim ze wzrostu cen energii 
elektrycznej oraz wzrostu zapotrzebowania na energię w związku z oddaniem do eksploatacji nowych tłoczni 
i przepompowni, a takŜe planowanego wzrostu nakładów inwestycyjnych na remonty kanalizacji sanitarnej. 
 Istotnym elementem mającym wpływ na cenę 1m3 

ścieków ma spadek ilości odbieranych ścieków    
w latach 2007 – 2008 r. W okresie obowiązywania poprzedniej taryfy , ilość odebranych ścieków była niŜsza 
o 125 tyś m3 tj. o 13,40% od planowanej. W latach 2008 – 2009 r. nie przewiduje się znaczącego wzrostu 
ilości odbieranych ścieków co przy wzroście kosztów stałych oraz inflacji musi mieć odzwierciedlenie w 
wyŜszej cenie jednostkowej. 
 
 Proponowana taryfa zawierająca wyŜej wymienione ceny i stawki opłaty abonamentowej zapewnia  
przedsiębiorstwu: 

� uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności, 
� motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania   

zanieczyszczania ścieków; 
� eliminację subsydiowania skrośnego; 
� łatwość ustalania opłat za świadczenie usług. 

 
 
 

3190 12 2,11 zł

3411 12 2,95 zł

3411 12 1,15 zł

Suma 1+2+3 6,21 zł

1. za gotowość= 9,7%(kosztów bezpośrednich wody minus koszty zakupu wody minus płace 
inkasentów):ilość odbiorców mających wodom.:12 m-cy

80 770,80 zł

2. za odczyt= wynagrodzenie inkasentów:ilość odbiorców posiadających wodomierz:12 m-cy
120 749,40 zł

3. za rozliczenie= (opłaty pocztowe, pozwy, wynagrodzenie pracownika) : ilość odbiorców : 12 m-cy
47 071,80 zł



 

Wybrane informacje o poniesionych i planowanych wydatkach oraz przychodach mające istotny wpływ na nową taryfę
Taryfa 2007/08 (dane rzeczywiste) Taryfa 2008/09 (plan)

Nazwa kosztu Ilość Wartość Ilość Wartość

1 Zakup sprzedanej wody m3 m3

w tym
Produkcja SUW m3 m3

2 Wydatki inwestycyjne

Remonty na sieci wodociągowej

3

Wymiana wodomierzy 332,00 szt. szt.

4 Odbiór ścieków

Odbiorcy indywidualni m3 m3

nowe podłączenia m3

KSSE m3

KWK Pniówek m3

5 Inwestycje kanalizacyjne

Wymiana pomp ściekowych

6 Zakup energii

Wyliczenia dotyczące strat

Taryfa 2007/08 (dane rzeczywiste) Taryfa 2008/09 (plan)

Wyszczególnienie Ilość Wartość Ilość Wartość
1 Zakup + prod. własna m3 m3

2 SprzedaŜ wody wg taryfy m3 m3

3 23,57 % 20,40 %

Lp.

682 053,00 920 771,55 zł 1 500 000,00 2 280 000,00 zł

168 717,00 166 499,25 zł 170 000,00 200 000,00 zł

50 900,00 zł 523 000,00 zł

Budowa wodociągu ul. Klonowa 
Pawłowice

165 000,00 zł

Budowa wodociągu ul. Bukowa 
Pielgrzymowice

10 000,00 zł

Budowa wodociągu ul. Nowa 
Pawłowice

55 000,00 zł

Budowa wodociągu ul. Polna 
Pawłowice

70 000,00 zł

Wymiana sieci wod. ul. 
Zwycięstwa, Kościuszki 
KrzyŜowice

55 000,00 zł

50 000,00 zł
Zakup sprzętu do działu 
eksploatacji (wyposaŜenie 
pogotowia wod-kan, zakup 
koleratora cyfrowego do 
wykrywania awarii wod., itp.)

118 000,00 zł

Pozostałe wydatki z tytułu 
sprzedaŜy wody

4 400,00 zł 140 350,00 zł

4 400,00 zł 1 057,00 82 350,00 zł
oprogramowanie finansowo 
księgowe

30 000,00 zł

serwer do sprzedaŜy wod-kan 10 000,00 zł
Zakup Psion 3 szt. 18 000,00 zł

3 450 130,00 zł

805 814,00 2 556 808,00 zł 420 000,00 1 667 400,00 zł

30 000,00 119 100,00 zł

22 000,00 95 480,00 zł

395 000,00 1 568 150,00 zł

30 000,00 zł 100 000,00 zł

20 000,00 zł
Remont urządzeń 
kanalizacyjnych

30 000,00 zł

Renowacja kanalizacji sanitarnej 
Osiedle Pawłowice

50 000,00 zł

340 291,00 zł 579 124,00 zł

Dot. zaopatrzenia w wodę + 
wzrost cen 43 167,00 zł 50 000,00 zł

Dot. odbioru ścieków (14 
nowych tłoczni + wzrost cen)

297 124,00 zł 529 124,00 zł

Lp.
892 388,00 1 885 000,00

682 053,00 1 500 000,00

Straty (płukanie sieci, awarie 
itp.)



 
     Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji i wzrostu pozostałych kosztów i dzięki 
oszczędnościom poczynionym w ramach działalności firmy, gwarantuje w roku jej obowiązywania pokrycie 
niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały nr XVI /193/2008 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze nie w wod ę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Gminnego Zakładu Wodoci ągów i Kanalizacji w Pawłowicach 

 
 

 
 Dla odbiorców usług proponowana nowa taryfa wzrasta, mimo stosowania niezmiennych zasad 
alokacji kosztów, w stosunku do stawek cen i opłat obecnie obowiązujących. Bazując na danych z tabeli nr 1, 
nowa proponowana taryfa na rok 2008-2009, w porównaniu z taryfą roku obrachunkowego, ulegnie zmianie 
następująco: 
 dla dostaw wody: 

� z 3,10 zł/m3 na dzień 31.07.2008r. 
� na 3,21 zł/m3 i 1,70 zł/m3 na dzień 01.08.2008r. 

 dla odbioru ścieków: 
� z 3,40 zł/m3 na dzień 31.07.2008r. 
� na 3,97 zł/m3 i 4,34 zł/m3 na dzień 01.08.2008r. 

 
 Na takie ukształtowanie się poziomu cen rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów 
eksploatacyjnych oraz wzrost opłat. Rok obrachunkowy obejmuje dane od 01.04.2007 do  31.03.2008r. Dla 
dostaw wody pitnej cena uległa zwiększeniu o 0,11 zł/m3, co stanowi 3,55%.  
 Wpływ na wzrost ceny m3 wody ma przede wszystkim: 

� inflacja, która za ostatnie cztery lata wzrosła o 9,1%, przy zmianie ceny wody w tym okresie o 0,01 
zł/m3   

� wzrost cen energii (o 15%), 
� wzrost ceny hurtowej wody o 0,05 zł. w stosunku do 2007 roku, 
� zakładany wzrost cen pozostałych materiałów (o 2,9% zgodnie z projektem Ustawy BudŜetowej), 
� wzrost nakładów inwestycyjnych na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, 
� wzrost wysokości funduszu płac o 18,37% w stosunku do okresu obowiązywania poprzedniej taryfy 

spowodowany zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty i podwyŜkami wynagrodzeń. 
 
 Opłata abonamentowa dla podstawowej grupy odbiorców wody wynosi 6,21 zł/m-c i uległa 
zmniejszeniu o 0,29 zł/m-c, tj. o 4,7% 
 
 W przypadku odbioru i oczyszczania ścieków nastąpił wzrost ceny o 0,57 zł/m3, co stanowi 16,76%. 
Wzrost ten wynika nie tylko ze wzrostu inflacji, podwyŜek płac, ale  przede wszystkim ze wzrostu cen energii 
elektrycznej oraz wzrostu zapotrzebowania na energię w związku z oddaniem do eksploatacji nowych tłoczni 
i przepompowni a takŜe planowanego wzrostu nakładów inwestycyjnych na remonty kanalizacji sanitarnej. 
 Istotnym elementem mającym wpływ na cenę 1m3 

ścieków ma spadek ilości odbieranych ścieków w 
latach 2007 – 2008 r. W okresie obowiązywania poprzedniej taryfy , ilość odebranych ścieków była niŜsza o 
125 tyś m3 tj. o 13,40% od planowanej. W latach 2008 – 2009 r. nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości 
odbieranych ścieków co przy wzroście kosztów stałych oraz inflacji musi mieć odzwierciedlenie w wyŜszej 
cenie jednostkowej. 
 
 Proponowana taryfa zawierająca wyŜej wymienione ceny i stawki opłaty abonamentowej zapewnia  
przedsiębiorstwu: 

� uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności, 
� motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania   

zanieczyszczania ścieków; 
� eliminację subsydiowania skrośnego; 
� łatwość ustalania opłat za świadczenie usług. 

 
 Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji i wzrostu pozostałych kosztów            
i dzięki oszczędnościom poczynionych w ramach działalności firmy gwarantuje w roku jej obowiązywania 
pokrycie niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów. 
 


