
Uchwała nr  XXV / 292 /2009  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  15 września  2009 r. 

 
 

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Pawłowicach 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. art. 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 7 ustawy 
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi 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 16 paździenika 2009 roku do 15 października 2010 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. w Racjach Gminnych oraz 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowice i Gminnego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 16 października 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXV / 292 / 2009 z dnia 15 września  2009r.  

 
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                 
w Pawłowicach 

 
 

 Dnia 03 sierpnia 2009 roku Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 
w Pawłowicach wystąpił do Wójta Gminy Pawłowice z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice w okresie od 
16 paździenika 2009 r do 15 października 2010 r. 
 
 Określona we wniosku GZWiK cena: 
za 1 m3 wody wynosi: 
a) dla odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie na usługę do 30 tyś. m3 /miesiąc -  3,47 zł. netto. 
Podwyżka  o 26 groszy daje wzrost o niespełna 8,10% w stosunku do ceny poprzedniej, która 
obowiązywała od  16 października 2008 roku. 
b)  dla odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie na usługę powyżej 30 tyś. m3 /miesiąc – 2,11 zł 
netto. Podwyżka o 41 groszy daje wzrost o niespełna 22,12% w stosunku do ceny poprzedniej, która 
obowiązywała od  16 października 2008 roku. 
 
za 1 m3 odebranych ścieków wynosi: 
a) dla I grupy taryfowej -  3,97 zł, cena nie uległa zmianie. 
b) dla II grupy taryfowej – 5,18 zł. netto. Podwyżka o 48 groszy daje wzrost o niespełna 10,21%               
w stosunku do ceny poprzedniej, która obowiązywała od 16 października 2008 roku. 
  
stawka opłaty abonamentowej za jeden miesiąc dla: 
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę, którzy znajdują się w pierwszej grupie taryfowej wynosi              
6,48 zł/netto/odbiorce i uległa podwyższeniu o 27 groszy co daje wzrost o 4,38% w stosunku do ceny 
poprzedniej, która obowiązywała od 16 października 2008 roku. 
 
 Wprowadzone stawki i ceny opłat gwarantują w roku ich obowiazywania realizację zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w latach 2009-2010 na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,                   
co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez GZWiK usług. 
 
  
 Zgodnie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu                  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747  z późniejszymi 
zmianami) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.  
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Załącznik  
           do uchwały nr XXV/292/2009                                 

Rady Gminy Pawłowice z dnia    
15.09.2009         

 

 

 

 

 

TARYFA  

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Obowiązująca na terenie Gminy Pawłowice 

na okres od dnia 16 października 2009r. do dnia 15 października 2010r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawłowice, sierpień 2009 
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Spis treści: 

Informacje ogólne. 

1. Rodzaj prowadzonej działalności. 

2. Rodzaj i struktura taryfy. 

3. Taryfowe grupy odbiorców. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

5. Warunki rozliczenia z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

Załączniki 

I. Tabele: 

Tabela A  Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku            

  z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. 

Tabela B  Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku          

  z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.  

Tabela C  Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. 

Tabela D  Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług  w roku 

obowiązywania nowych taryf. 

Tabela E  Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. 

Tabela F  Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 

  złożonej. 

Tabela G Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem 

wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf                   

w złotych. 

Tabela H  Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków. 

 

II. Porozumienie z UG Pawłowice nr OR/2222-364/2009 

III. Zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych planowanych w okresie obowiązywania taryfy.  
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Informacje ogólne 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę                

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie 
gminy Pawłowice w okresie 12 miesięcy to jest od dnia 16 października 2009 roku do dnia                        
15 października 2010 roku.  

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 123,  poz. 858 z 2006 roku, 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 2006 r. Nr 127, poz. 886 z późniejszymi zmianami), 
zwanego dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i/lub 
kanalizacyjnych, świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach. 
 

1. Rodzaj prowadzonej działalności 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  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 zaopatrzenia 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 użytkowaniu 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 brutto otrzymanej 
w użyczenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wynosi ponad 65 mln złotych. 
 Obsługę i eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej użytkowanej przez GZWiK na terenie 
gminy Pawłowice wykonywać będzie do 31 grudnia 2009 roku firma zewnętrzna, wyłoniona                       
w procedurze zamówień publicznych. Od stycznia 2010 roku Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
planuje przejęcie obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej  i oczyszczalni ścieków. Obsługa                       
i eksploatacja sieci wodociągowej wykonywana jest we własnym zakresie od 2008 roku.       
 

2. Rodzaj i struktura taryfy 
 W okresie od 16 października 2009 r. do 15 października 2010 r. Gminny Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji będzie stosować: 

(1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  taryfę niejednolitą i wieloczłonową,   
obejmującą różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców ceny za dostarczoną 
wodę i jedną stawkę opłaty abonamentowej; 

(2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – niejednolitą i jednoczłonową,       
zawierającą różne ceny za odprowadzanie 1m3 ścieków. 

 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy 
sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także 
na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług. 
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Charakterystyka taryfowych grup odbiorców 

Taryfowa grupa odbiorców 
usług zaopatrzenia  

w wodę 

 
Opis 

1 
I grupa  

taryfowa 
 

- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno 
   i wielorodzinnych 
- właściciele i zarządcy budynków 
- wspólnoty mieszkaniowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy  
  zgłaszający zapotrzebowanie na usługę poniżej 30 tyś. m3  
  na miesiąc 

2 II grupa  
taryfowa 

- pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 1. 
  zgłaszający zapotrzebowanie na usługę w ilości 30 tyś. m3  
  i wyższej, na miesiąc. 

Taryfowa grupa odbiorców 
usług odprowadzania 

ścieków 

 
Opis 

1 I grupa  
taryfowa 

- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno 
  i wielorodzinnych 
- właściciele i zarządcy budynków 
- wspólnoty mieszkaniowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy  
  bez względu na wielkość zapotrzebowanie na usługę  

2 II grupa  
taryfowa 

- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy bez względu na     
  zapotrzebowanie na usługę z terenu Katowickiej Specjalnej Strefy 
  Ekonomicznej w Warszowicach. 

 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

W rozliczeniach z odbiorcami w zależności od zakresu świadczonych usług stosuje się: 
1) cenę – wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody (tabela 1); 
2) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę wody – niezależną od ilości dostarczonej wody, 

płaconą bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też całkowitego jego braku. 
3) cenę – wyrażoną w złotych za 1m3 odprowadzanych ścieków (tabela nr 2) 
 

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 złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf wynosi 7%. 

 
Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie: 

1) kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych obliczonych jako wartość 11% 
kosztów bezpośrednich działalności wodociągowej z wyłączeniem kosztów zakupu wody.  

2) kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Podstawę obliczenia opłaty 
stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami odczytywaczy za okres lipiec 2008 do 
czerwiec 2009 oraz średnioroczna ilość odczytanych wodomierzy w tym samym okresie.  

3) kosztów rozliczenia należności za wodę, ustaloną jako suma kosztów wynagrodzeń i narzutów 
na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w rozliczenie należności. 
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Tabela 1 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres 2009/2010 
 

Cena wody w zł. Opłata abonamentowa w zł. 
Wyszczególnienie Grupa 

taryfowa 
netto brutto netto 

m-c/odbiorcę 
brutto 

m-c/odbiorcę 

I grupa 
taryfowa 3,47 3,71 6,48 6,93

Cena za 1m3  
wody i opłata abonamentowa 
w zł/m-c/odbiorcę, 
rozliczanego wg wskazań 
wodomierza: 
a) głównego;  
b) dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie 
zużytej;  
c) przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku  
wielolokalowym. 

II grupa 
taryfowa 2,11 2,26  

 

 
Tabela 2 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki na okres 2009/2010 

Cena ścieków w zł. 
Wyszczególnienie 

Taryfowe  
grupy  

odbiorców netto brutto 

I grupa taryfowa 3,97 4,25
Cena za 1 m3 

odprowadzanych ścieków 
 

II grupa taryfowa 
 

5,18 5,54

 
5. Warunki prowadzenia rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości                     

w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
W taryfie za okres od 16.10.2009 r. do 15.10.2010 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń 

zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem, a także zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowice. 
 
Postanowienia ogólne 

1) Z dniem 16.10.2009 r. wprowadza się zasady obowiązujące odbiorców usług Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach 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 dostarczonej 
wody i odprowadzanych ścieków. 

3) Dla dostawców ścieków przemysłowych, których jakość jest niezgodna z obowiązującymi 
przepisami, odrębne umowy określają warunki przyjmowania tych ścieków. 

4) Taryfy wchodzą w życie z dniem 16.10.2009 r. 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 2006 r.) 

5) Nie wprowadza się do taryfy: 
(1) stawki opłaty abonamentowej: 

a) dla odbiorców wody, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia, 
b) w rozliczeniach z odbiorcami usługi odprowadzania ścieków. 
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(2) ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której 
odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, 
uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni z uwagi na to, że 
zakład nie zarządza kanalizacją deszczową. 

(3) stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości 
oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów 
ściekowych z uwagi na brak możliwości wyłonienia kosztów dotyczących 
przekroczenia tychże warunków. 

(4) stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu zakładu, wynikającej z kosztów przeprowadzenia prób technicznych 
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. 

 
Sposób ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków 

 
1. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 

głównego, w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 
2. Ilość 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 zakład wyłącznie usług odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia 
pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm 
zużycia wody, określonych na podstawie art. 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
14.01.2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. Nr 8, poz. 70). 

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

4. Rozliczenie za dostarczoną wodę i odbiór ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim               
a aktualnym, wypadającym w następnym okresie obowiązywania taryf, ustalane będzie                      
na podstawie średniego zużycia. 

 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 
1) Zakres świadczenia usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 
Ilość poboru wody rozliczana jest taryfą niejednolitą, obejmującą ceny za każdy dostarczony 

1m3 wody zróżnicowane na dwie grupy taryfowych odbiorców, ponadto w ramach pierwszej grupy 
taryfowych odbiorców wody zastosowano taryfę wieloczłonową, składającą się z ceny za 1m3 wody              
i stawki opłaty abonamentowej. 
 

Przedsiębiorstwo ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów niezależnie od tego, 
czy dany odbiorca pobiera wodę, czy też nie. Pokryciu tych kosztów służy opłata stała w postaci opłaty 
abonamentowej. Stawka opłaty abonamentowej składa się z kosztów za gotowość, za odczyt oraz za 
rozliczenie, zastosowana w złotych, raz na miesiąc dla jednego odbiorcy wody. 
 

Ilość dostarczanych ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą niejednolitą cenę za każdy 
dostarczony 1 m3 ścieków zróżnicowaną na dwie grupy taryfowych odbiorców. 
Proponowana taryfa cen i stawek opłat abonamentowych zapewnia zakładowi: 

1. pozyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się, 
2. motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczenia 

zanieczyszczania ścieków. 
 

2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
 

W zakresie jakości świadczonych usług Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje 
zadania określone : 

(1) w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gminy 
Pawłowice. 

(2) w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 
(3) w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                  

w latach 2008 – 2011. 
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(4) w 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 spożycia przez ludzi,               

w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 
 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji stale rozbudowuje system monitoringu sieci                          
i powiadamiania o awariach w celu zapewnienia w sposób ciągły dostaw wody oraz odprowadzania 
ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. 
 

Bieżące analizy wody i ścieków zostały zlecone firmie posiadającej akredytowane 
laboratorium zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 25, poz. 150) oraz posiadającej zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
udokumentowany system jakości prowadzonych badań zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.              
o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 
123, poz. 858 z 2006 r.) Ma to na celu dostarczanie spełniającej wszelkie wymogi jakościowe wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
wodno – kanalizacyjnych, legalizację i wymianę wodomierzy, bieżącą konserwację i naprawę 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody                       
i odprowadzania ścieków. 
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Załącznik nr I do taryfy 
          
           

 
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i 
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

Zmiana %

taryfowa

rodzaj cen i stawek opłat
4/3

grupa
odbiorców wielkość cen i stawek opłat

usług
0 1 2 3 4 5
1 I Grupa 3,21 3,47 108,10%

i)   dla dostarczania wody 6,21 6,48 104,35%

6,21 6,48 104,35%

i)   dla dostarczania wody 4,10 6,48 158,05%

4,10 6,48 158,05%

i)   dla dostarczania wody 4,10 6,48 158,05%

4,10 6,48 158,05%
3,59 3,87 107,80%

2 II Grupa 1,70 2,11 124,12%

i)   dla dostarczania wody

i)   dla dostarczania wody 0,00 0,00

0,00 0,00

i)   dla dostarczania wody 0,00 0,00

0,00 0,00

i)   dla dostarczania wody 0,00 0,00

0,00 0,00
1,70 2,11 124,12%

Uwaga:

Lp.

Taryfa 
obowiązująca

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej (na 
odbiorcę w zł/m-c)

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

- cena wskaźnikowa 1)

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej (na 
odbiorcę w zł/m-c)

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

4) odbiorca rozliczany wg przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

- cena wskaźnikowa 1)

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek 
   opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

Zmiana %

taryfowa

rodzaj cen i stawek opłat
4/3grupa

odbiorców
wielkość cen i stawek opłatusług

0 1 2 3 4 5
1 I Grupa - cena us ługi odprowadzania ścieków 3,97 3,97 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
3,97 3,97 100,00%

2 II Grupa - cena us ługi odprowadzania ścieków 4,70 5,18 110,21%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
4,70 5,18 110,21%

Uwaga:

   i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Lp.

Taryfa 
obowiązująca

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w 
zł/m-c)

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego
2) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej
3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym
4) odbiorca rozliczany wg przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

- cena wskaźnikowa 1)

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w 
zł/m-c)

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego
2) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej
3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym
4) odbiorca rozliczany wg przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

- cena wskaźnikowa 1)

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
ATRAX

Przychody - wykonanie Niezbędne przychody
rok obrachunkowy

Lp. Wyszczególnienie  poprzedzający rok obowiązywania
 wprowadzenie nowych  nowych taryf w zł

taryf w zł
0 1 2 3
1  Zaopatrzenie w wodę

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :
 a) amortyzacja lub odpisy um orzeniowe
 b) koszty zakupionej przez s iebie wody

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0
 3) odsetki 0 0
 4) należności nieregularne 0 0
 5) marża zysku 0 0
 6) wartość niezbędnych przychodów

2  Odprowadzanie ścieków
 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :

 a) amortyzacja lub odpisy um orzeniowe

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0
 3) odsetki 0 0
 4) należności nieregularne 0 0
 5) marża zysku 0 0
 6) wartość niezbędnych przychodów

3  Średnia zm iana wartości przychodów
 - zaopatrzenie  w  wodę w % X 175,67%

4  Średnia zm iana wartości przychodów
 - odprowadzanie ścieków w % X 104,39%

Uwagi:

2 424 638 4 259 400
389 233 405 000

1 058 438 2 800 000

2 424 638 4 259 400

3 503 302 3 657 000
5 746 528 000

 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń 
niebędących w pos iadaniu przeds iębiors twa 102 911 180 000

3 503 302 3 657 000
1)

2)

1) [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.
2) [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.
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Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku 
obowiązywania nowych taryf
ATRAX

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług
czynnik I grupa II grupa ogółem
alokacji

wg
tabeli E zł zł zł

0 1 2 3 4 5
1  Zaopatrzenie w wodę

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
 a) koszty bezpośrednie: 0

  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A
  - wynagrodzenie z narzutami A
  - materiały A
  - energia             A
  - opłata za korzystanie ze środowiska B 0 0 0
  - podatki i opłaty - inne  A 0 0 0
  - us ługi obce A
  - pozostałe koszty                  A
  - koszty zakupionej przez siebie wody A

  - rozliczenie kosztów wydziałowych      
    i działalności pomocniczej   A
  - alokowane koszty ogólne      A

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0 0 0
 3) odsetki A 0 0 0
 4) należności nieregularne A 0 0 0
 5) marża zysku A 0 0 0
 6) razem wartość niezbędnych przychodów

2  Odprowadzanie ścieków
 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

 a) koszty bezpośrednie:
  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C
  - wynagrodzenie z narzutami C
  - materiały C
  - energia             C
  - opłata za korzystanie ze środowiska D 0
  - podatki i opłaty - inne  C 0 0 0
  - us ługi obce C
  - pozostałe koszty                  C 552

C

  - rozliczenie kosztów wydziałowych      
    i działalności pomocniczej   C
  - alokowane koszty ogólne      C

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0 0 0
 3) odsetki C 0 0 0
 4) należności nieregularne C 0 0 0
 5) marża zysku C 0 0 0
 6) razem wartość niezbędnych przychodów

Lp.

Współ-

2 662 127 1 597 277 4 259 400

253 125 151 875 405 000
112 063 67 238 179 300

96 625 57 975 154 600
36 563 21 938 58 500

54 000 32 400 86 400
5 938 3 563 9 500

1 750 000 1 050 000 2 800 000
 b) alok.: koszty pośrednie

170 000 102 000 272 000
183 813 110 288 294 100

2 662 127 1 597 277 4 259 400

3 491 308 165 692 3 657 000

503 712 24 288 528 000
954 954 46 046 1 001 000
193 662 9 338 203 000
546 642 26 358 573 000

55 000 55 000

697 374 33 626 731 000
11 448 12 000

  - koszty odprowadzania ścieków do 
urządzeń niebędących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa 171 720 8 280 180 000

 b) alok.: koszty pośrednie

97 880 4 720 102 600
258 916 12 484 271 400

3 491 308 165 692 3 657 000  
 



 5

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług

I grupa II grupa ogółem

0 1 2 3 4 5 6
1 A Sprzedaż roczna wody

62,50% 37,50% 100,00%
2 B zł 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%
3 C

95,40% 4,60% 100,00%
4 D zł 0

100,00% 0,00% 100,00%

Lp.
Współ- 
czynnik 
alokacji

Jedn. 
miary

m 3 690 000 760 000 1 450 000
 %

Przewidywane roczne op łaty za 
korzystanie ze ś rodowiska - 
us ługi zaopatrzenia w wodę  %
Ilość roczna dostarczanych 
ścieków

m 3 880 000 32 000 912 000
 %

Przewidywane roczne op łaty za 
korzystanie ze ś rodowiska - 
us ługi odprowadzania ścieków

55 000 55 000

 %  
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Tabela F8. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
złożonej
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług

I grupa II grupa ogółem
0 1 2 3 4

1

i)   dla dostarczania wody 6,48

6,48
iii) dla odprowadzania ścieków 0,00

i)   dla dostarczania wody 6,48 0,00

6,48 0,00
iii) dla odprowadzania ścieków 0,00 0,00

i)   dla dostarczania wody 6,48 0,00

6,48 0,00
iii) dla odprowadzania ścieków 0,00 0,00

Lp.

Stawki opłat abonamentowych w zależności od wyposażenia 
nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe oraz rodzaju 
usługi
1) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego, 
w zł/m-c:

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej, w zł/m-c:

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym (lub 
wodomierza "lokalowego"), w zł/m-c:

ii)  dla dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków
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Tabela F9. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
złożonej
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług

I grupa II grupa ogółem
0 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

w tym:

0

0

0

0

0

0

3,47 2,11
2 Odprowadzanie ścieków

w tym:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3,97 5,18

Lp.

1) wartość niezbędnych przychodów w zł/
rok 2 662 127 1 597 277 4 259 400

a) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych stawką opłaty 
abonamentowej: 273 705 273 705

1) za us ługę odczytów wodomierzy 
głównych 140 570 140 570
2) za us ługę odczytów wodomierzy 
dodatkowych, mierzących ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 6 216 6 216
3) za us ługę odczytów wodomierzy 
przy punktach czerpalnych wody w 
budynkach wielolokalowych 3 286 3 286
4) za rozliczanie należności za ilość 
dostarczonej wody 49 933 49 933
5) za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych 73 700 73 700

b) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych za ilość dostarczonej wody 2 388 422 1 597 277 3 985 699
2) zużycie wody w m3/rok 690 000 760 000 1 450 000
3) cena 1 m3 wody w zł/m3

1) wartość niezbędnych przychodów w zł/
rok 3 491 308 165 962 3 657 000

a) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych stawką opłaty 
abonamentowej:

1) za us ługę odczytów wodomierzy gł. 
lub urządzeń pomiarowych
2) za us ługę odczytów wodomierzy 
dodatkowych, mierzących ilość wody 
bezpowrotnie zużytej
3) za us ługę odczytów wodomierzy 
przy punktach czerpalnych wody w 
budynkach wielolokalowych
4) za rozliczanie należności za ilość 
odprowadzonych ścieków
5) za utrzymanie w gotowości 
urządzeń kanalizacyjnych

b) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków 3 491 308 165 962 3 657 270
2) odprowadzone ścieki w m3/rok 880 000 32 000 912 000
3) cena us ługi odprowadzania 1 m3 
ścieków w zł/m3
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Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem 
wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
ATRAX

Wyszczególnienie
wa grupa odbiorców usług

I grupa II grupa ogółem
0 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

3,47 2,11
3) stawka opłaty abonamentowej

3,70 0,00

3,70 0,00

3,70 0,00

1,23 0,00

1,55 0,00

0
Wartość przychodów w zł/rok

2 Odprowadzanie ścieków

3,97 5,18
3) stawka opłaty abonamentowej

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0
Wartość przychodów w zł/rok

Lp.

1) zużycie wody w m3/rok 690 000 760 000 1 450 000
2) cena za m3 wody w zł/m3

3a) za us ługę odczytu wodomierza gł., w 
zł/odczyt
3b) za us ługę odczytu wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpow. zużytej, w zł/odczyt
3c) za us ługę odczytu wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym, w zł/odczyt
3d) za rozliczenie należności za ilość 
dostarczonej wody, w zł/rozliczenie 
punktu
3e) za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych, na równoważny 
wodomierz, w zł/okres rozliczeniowy

4) przychody wg należności za ilości 
dostarczonej wody (cena) w zł/rok 2 394 300 1 603 600 3 997 900
5) przychody wg należności za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 273 705 273 705

2 668 005 1 603 600 4 271 605

1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie 
w m3/rok 880 000 32 000 912 000
2) cena us ługi odprowadzenia ścieków w 
zł/ m3

3a) za us ługę odczytu wodomierza gł. 
lub urządzenia pomiarowego, w zł/odczyt
3b) za us ługę odczytu wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpow. zużytej, w zł/odczyt
3c) za us ługę odczytu wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym, w zł/odczyt
3d) za rozliczenie należności za ilość 
odprowadzonych ścieków, w 
zł/rozliczenie punktu
3e) za utrzymanie w gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych, na równoważny 
wodomierz, w zł/okres rozliczeniowy

4) przychody wg należności za ilość 
odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 3 493 600 165 760 3 659 360
5) przychody wg należności za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok

3 493 600 165 760 3 659 360
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
ATRAX

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług

I grupa II grupa ogółem
0 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf

0
105,94% 169,62%

2 Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf

104,93% 161,07% 106,61%

Uwagi:

Lp.

2 668 005 1 603 600 4 271 605
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf 2 518 409

2 424 638
2 518 409

Wzrost przychodów 1)

3 493 600 165 760 3 659 360
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 3 329 514 102 911

3 503 302
3 432 425

Wzrost przychodów 2)

1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.
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  POROZUMIENIE 

z dnia 29.07.2009 r. 
 

zawarte w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice, którą reprezentuje: 
mgr inż. Damian Galusek  - Wójt Gminy Pawłowice 
 
a Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach, 
reprezentowanym przez: 
mgr inż. Tomasza Herok – Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
o następującej treści: 
 

 § 1 
Strony zawierają porozumienie na mocy § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
(Dz.U. Nr 127 poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.), ustalając, iż w kalkulacji taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminny Zakład Wodociągów                    
i Kanalizacji może uwzględnić w niezbędnych przychodach amortyzację sieci wodociągowej  
w kwocie 545.000,00 zł oraz amortyzację sieci kanalizacyjnej w wysokości zł 528.000,00. 
Środki finansowe pozyskane z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą 
wykorzystane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenie majątku trwałego związanego                
z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. 
 

Wartość ujęta w pozycji niezbędnych przychodów została określona następująco: 
− wartość brutto sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz sieci  

kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków a także wyposażenia i sprzętu wynosi              
zł. 67 384 571,00; 

− planowana amortyzacja roczna zł. 4 447 673,00; 
− kwota zł. 1 073 000,00 stanowi 24,125% amortyzacji rocznej. 
 

§ 2 
Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku, licząc od daty wejścia w życie nowych 
taryf, to jest od 16 października 2009 r do 15 października 2010 roku. 
 

§ 3 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
Gmina Pawłowice                                 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
             
                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr III do taryfy 
          
          
 

 
 
0 
 
 

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w kosztach taryfowych 2009/2010 
 
 

Lp Wyszczególnienie Kwota (PLN) 

I Wydatki inwestycyjne na sieci wodociągowej 545 000

 1. Budowa wodociągu ul. Klonowa Pawłowice 170 000

 2. Budowa wodociągu ul. Osińska Warszowice (sięgacz) 50 000

 3. Budowa wodociągu ul. Polna – Krucza Pawłowice 80 000

 4. Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna Warszowice 30 000

 5. Remonty na sieci wodociągowej 75 000

 6. Pozostałe wydatki inwestycyjne ( zakup sprzętu do obsługi sieci 
wodociągowej) 

140 000

II Wydatki inwestycyjne na sieci kanalizacyjnej 528 000

 1. Remont urządzeń kanalizacyjnych  20 000

 2. Renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice 80 000

 3. Pozostałe wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu do obsługi sieci 
kanalizacyjnej) 

428 000

Razem 1 073 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


