
 
       Zalacznik  
       do uchwaly nr  XXV / 356 / 2005 
       Rady Gminy Pawlowice 
      z dnia .24 maja 2005r.  

 
 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode 
i zbiorowe odprowadzanie scieków. 

 
 
1. Informacje ogólne 
Niniejsze taryfy stanowia zestawienia cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe 
odprowadzanie scieków obowiazujacych na terenie gminy Pawlowice w okresie 12 miesiecy  od dnia 
03.07.2005r.  do dnia 02.07.2006r. Ta ryfy okreslaja takze warunki ich stosowania. Opracowane 
zostaly na podstawie zasad okreslonych w art.20-23 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej dalej 
Ustawa, oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002. w sprawie 
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczen za zbiorowe 
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257), zwanego dalej 
Rozporzadzeniem. 
Taryfowe ceny i stawki oplat dotycza wszystkich finalnych odbiorców uslug wodociagowo-
kanalizacyjnych, swiadczonych przez Gminny Zaklad Komunalny w Pawlowicach. 
 
2.  Rodzaj prowadzonej dzialalnosci 
Gminny Zaklad Komunalny w Pawlowicach prowadzi dzialalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wode  i zbiorowego odprowadzania scieków od dnia 01.04.2003 r. jako gminna jednostka 
organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej.  Na podstawie art. 16 ust.3 Ustawy Gminny 
Zaklad Komunalny w Pawlowicach nie ma obowiazku uzyskania od Wójta Gminy Pawlowice 
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania scieków, o którym mowa w art. 16 ust.1 Ustawy. 
Zgodnie z § 8 Statutu Gminnego Zakladu Komunalnego w Pawlowicach przedmiotem dzialalnosci 
Gminnego Zakladu Komunalnego jest miedzy innymi gospodarka wodno – sciekowa. Dostarczanie 
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie scieków odbywa sie za pomoca urzadzen wodociagowych           
i urzadzen kanalizacyjnych, bedacych w uzytkowaniu Zakladu, a stanowiacych wlasnosc Gminy 
Pawlowice. Uzyczenia majatku Rada Gminy Pawlowice dokonala w uchwalach: nr V/65/2003 z dnia 
21 marca 2003 oraz nr V/114/2003 z dnia 27 czerwca 2003. Wartosc  inwentarzowa przekazanej           
w uzyczenie infrastruktury wodociagowo – kanalizacyjnej wynosi prawie 30 mln zlotych. 
Gminny Zaklad Komunalny powierzyl obsluge i eksploatacje infrastruktury wodociagowo – 
kanalizacyjnej Gminy Pawlowice podmiotom zewnetrznym wylonionym w procedurze zamówien 
publicznych. Od 01.01.2004 eksploatacje sieci wodociagowej oraz oczyszczalni OP-2 oraz sieci 
kanalizacyjnej z 25 przepompowniami prowadzi ZISCO Zaklad Instalacji Sanitarnych C.O.  Franciszek 
Bandura z Pawlowic, natomiast eksploatacje oczyszczalni scieków w Krzyzowicach oraz sieci 
kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego wraz  z dwoma przepompowniami scieków 
prowadzi PPHU Hektoblok Sp. z o.o. Wiekszosc kosztów eksploatacji i utrzymania sieci 
wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni scieków ujetych w taryfach, stanowia koszty uslug 
obcych swiadczonych przez w/w podmioty. 
 
3. Taryfowe grupy odbiorców uslug 
W przygotowanym wniosku taryfowym dokonano podzialu odbiorców uslug zaopatrzenia w wode na 
dwie taryfowe grupy odbiorców: odbiorców indywidualnych oraz spóldzielnie mieszkaniowe, natomiast  
dla odbiorców uslug odprowadzania scieków wydzielono jedna wspólna taryfowa grupe odbiorców. 
Do pierwszej grupy odbiorców indywidualnych zalicza sie indywidualne gospodarstwa domowe 
zuzywajace wode wylacznie dla zaspokojenia wlasnych potrzeb bytowych oraz podmioty gospodarcze 
pobierajace wode         na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.   
Do drugiej grupy taryfowej o nazwie spóldzielnie mieszkaniowe zalicza sie odbiorców wody 
zorganizowanych w formie spóldzielni mieszkaniowych lub innych form zrzeszajacych mieszkanców 
obiektów zbiorowego  zamieszkania. Wyróznikiem charakterystycznym odbiorców  tej grupy jest fakt 
bycia podmiotem uslug Zakladu jako czlonek grupy, a nie jako indywidualny klient. Równiez umowa 
na dostarczanie wody w tej grupie odbiorców zawierana jest z podmiotem zrzeszajacym osoby 
zbiorowo zamieszkujace obiekty budowlane, a nie z osobami fizycznymi. 



Poniewaz obie wyróznione grupy taryfowe w wiekszosci stanowia gospodarstwa domowe, zgodnie        
z § 14 ust.2 Rozporzadzenia moga one zostac zróznicowane jedynie w zakresie oplaty 
abonamentowej, natomiast oplata zmienna za 1 m3 zuzytej wody musi byc dla obu grup jednakowa. 
 
4. Rodzaje i wysokosc cen i stawek oplat 
W  rozliczeniu z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców uslug, o których mowa w pkt.3, 
obowiazuja zróznicowane ceny i stawki oplat oraz zasady ich stosowania. 
Przy rozliczeniach za dostarczona wode dla odbiorców indywidualnych, obowiazuja taryfy 
dwuczlonowe     skladajace sie z : 
-     oplaty zmiennej za 1 m3  dostarczonej wody,  
- stawki oplaty abonamentowej (stalej) – niezaleznej od faktu i wielkosci poboru wody. Stawka 

oplaty     abonamentowej wyrazona jest w zlotych na 1 punkt poboru wody i  na miesiac. 
Przy rozliczeniach za dostarczona wode dla spóldzielni mieszkaniowych, obowiazuja taryfy 
jednoczlonowe skladajace sie z : 
-     oplaty zmiennej za 1 m3  dostarczonej wody. 
Przy rozliczeniach ryczaltowych wielkosc ryczaltu ustala sie na 3 m3  na 1 osobe miesiecznie. 
 
Zróznicowanie ceny pomiedzy obiema taryfowymi grupami odbiorców jest podyktowane nizszymi 
kosztami swiadczenia uslug w przypadku, gdy odbiorcami wody sa podmioty zorganizowane                  
w porównaniu ze swiadczeniem uslug na rzecz drobnych odbiorców wody. Koszty rozliczania kazdego 
z odbiorców indywidualnych sa z pewnoscia wyzsze od kosztów rozliczania odbiorców 
zorganizowanych w formie spóldzielni mieszkaniowej. Róznica w kosztach inkasa naleznosci jest 
czynnikiem pozwalajacym zróznicowac wartosc oplaty stalej przypadajacej na jednego finalnego 
odbiorce w kazdej z tych grup. 
 
 

Tabela 1 
Wysokosc cen i stawek oplat za dostarczana wode 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka 

Netto 
Cena / stawka 

Brutto 
Jednostka 

Miary 
1 2 3 4 5 6 

Cena za 1 m3 wody 
(zmienna) 

 
3,09 

 
3,30 

 
zl/m3 

1. Odbiorcy 
indywidualni 

 Stawka oplaty stalej 
(abonamentowej) 

 
4,00 

 
4,28 

 
zl/m-c 

Cena za 1 m3 wody 
(zmienna) 

 
3,09 

 
3,30 

 
zl/m3 

2. Spóldzielnie 
mieszkaniowe 

Stawka oplaty stalej 
(abonamentowej) 

 
- 

 
- 

 
zl/m.-c 

 
 
Przy rozliczeniach za odprowadzone scieki obowiazuja taryfy jednoczlonowe skladajace sie wylacznie  
z oplaty zmiennej za 1 m3 odprowadzonych scieków . 
Przy rozliczeniach ryczaltowych wielkosc ryczaltu ustala sie na 3 m3  na 1 osobe miesiecznie. 
 

Tabela 2 
Wysokosc cen i stawek oplat za odprowadzone i oczyszczone scieki 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka 

Netto 
Cena / 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 
Cena za 1 m3 scieku 
(zmienna) 

 
2,68 

 
2,87 

 
zl/m3 

 
1. 

 
Wszyscy 
Odbiorcy  

 
 

Stawka oplaty stalej 
(abonamentowej) 

 
- 

 
- 

 
zl/m.-c 

 



Do cen i stawek oplat zawartych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza sie podatek VAT zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami. 
Stawka podatku na dzien zlozenia wniosku o zatwierdzenie taryf wynosi 7%. 
 
5. Warunki rozliczen z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci w przyrzady i urzadzenia 
pomiarowe 
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków prowadzone sa 
zgodnie          z przepisami ustawy i rozporzadzenia, wymienionych w pkt.1 Taryfy. 
Ilosc wody dostarczanej do nieruchomosci ustala sie na podstawie wskazan wodomierzy glównych,                     
a w przypadku ich braku  na podstawie ryczaltu. 
Ilosc scieków w budynkach wyposazonych w urzadzenia pomiarowe ustala sie w oparciu o ich 
wskazania. 
W przypadku braku wyposazenia budynków  w urzadzenia pomiarowe ( co dotyczy prawie 100% 
odbiorców uslug przedsiebiorstwa  w tym zakresie) ilosc dostarczanych scieków, zgodnie z art.27 
ust.5 ustawy, ustala        sie jako równa ilosci wody pobranej lub okreslonej w umowie. 
W rozliczeniach ilosci odprowadzanych scieków, ilosc bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia sie 
wylacznie     w przypadkach, gdy wielkosc ich zuzycia ustalana jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug, na warunkach technicznych okreslonych przez 
Gminny Zaklad Komunalny   w  Pawlowicach. 
W przypadku niesprawnosci wodomierza glównego, ilosc pobranej wody ustala sie na podstawie 
sredniego   zuzycia wody w okresie 6 miesiecy przed stwierdzeniem niesprawnosci wodomierza,            
a gdy nie jest to mozliwe – na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku 
ubieglego lub iloczynu sredniomiesiecznego zuzycia wody w roku ubieglym i liczby miesiecy 
niesprawnosci wodomierza. 
Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy uslug dokonuje sprawdzenia 
prawidlowosci dzialania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawnosci, 
pokrywa on koszty  sprawdzenia. 
O ile umowa nie stanowi inaczej, oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie 
scieków pobierane sa za okresy miesieczne.  
Oplata abonamentowa stala jest naliczana takze w przypadku braku poboru wody i odprowadzenia 
scieków. 
Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzane scieki w warunkach                    
i terminach   okreslonych w umowie. 
 
6.  Warunki stosowania cen i stawek oplat 
6.1 Zakres swiadczenia uslug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
Wydzielajac 2 taryfowe grupy odbiorców zróznicowano ceny w zaleznosci od tego, czy wode pobiera 
indywidualny odbiorca, czy zorganizowana grupa odbiorców (spóldzielnia mieszkaniowa). W ten 
sposób dla odbiorców zorganizowanych przypisano mniejsze koszty inkasa w przeliczeniu na jednego 
odbiorce finalnego (gospodarstwo domowe). Pozwala to zróznicowac taryfowe grupy odbiorców w 
zakresie oplaty stalej (oplata zmienna zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporzadzenia musi byc dla wszystkich 
gospodarstw na terenie gminy jednakowa). 
Przedsiebiorstwo ponosi koszty stale utrzymania sieci wodociagowej niezaleznie od tego, czy dany 
odbiorca pobiera wode, czy tez nie. Pokryciu czesci kosztów stalych sluzy oplata stala. Jej zadaniem 
jest sfinansowanie zwiekszonych kosztów inkasa naleznosci charakteryzujacych odbiorców 
indywidualnych w porównaniu   z odbiorcami zrzeszonymi w spóldzielnie mieszkaniowe. 
Odbiorcami uslug w zakresie odprowadzania scieków sa glównie mieszkancy budynków jedno                
i wielorodzinnych, dlatego tez ustalono jednakowa cene zarówno dla gospodarstw domowych jak            
i dostawców scieków prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Sa to glównie scieki socjalno-bytowe, 
wiec koszt ich odbioru i oczyszczenia jest jednakowy. Zróznicowanie pod wzgledem ilosci odebranych 
scieków uzasadnia taryfa obejmujaca cene za kazdy ich m3. 
 
6.2 Standardy jakosciowe obslugi odbiorców uslug. 
Okreslone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje sie przy zachowaniu standardów jakosciowych obslugi 
klientów, które wynikaja z obowiazujacych przepisów prawnych i które zostaly okreslone w 
regulaminie uchwalonym przez Rade Gminy w Pawlowicach. 
 
 
 
 



6.3 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiazywania taryf 
Przy ustaleniu taryf na rok 2005 podstawe ich ustalenia stanowily (zgodnie z wymogami 
rozporzadzenia) dane ewidencji ksiegowej. W zwiazku z powyzszym do obliczen danych na rok 2005 
zastosowano iloczyn sumy kosztów: 
- w odniesieniu do wynagrodzen oraz swiadczen na rzecz pracowników i prognozowanego na okres 

obowiazywania taryf sredniorocznego wskaznika wzrostu cen towarów i uslug na poziomie 3%, 
(wynikajacy  z ustawy budzetowej na 2005r). 

- W przypadku materialów, energii, uslug transportowych i pozostalych oraz prognozowanego na 
okres obowiazywania taryf sredniorocznego wskaznika wzrostu cen produkcji przemyslowej na 
poziomie 3,7% (wynikajacy z ustawy budzetowej na  2005r). 

 


