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                                                                                                Załącznik nr 1 do uchwały nr .............. 

                                                                                                Rady Miejskiej Głogówek z dnia 

                                                                                                ....................................................... 

 

I. Informacje ogólne: 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Głogówek na okres 12 

miesięcy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 

Taryfy opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą oraz 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), zwanego dalej rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład  Komunalny  Głogówek Sp. z o.o. z wyłączeniem 

dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 

 Ze względu na brak inwentaryzacji dostawców ścieków opadowych i roztopowych, 

niniejszy wniosek taryfowy nie obejmuje usług w zakresie odbioru ścieków opadowych i 

roztopowych. 

Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni 

i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz 

do zraszania ulic i terenów zielonych. 

 

 II. Rodzaj prowadzonej działalności: 

  Zakład  Komunalny  Głogówek Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Burmistrza 

Głogówka na czas nieokreślony.  

Przedmiotem działania Spółki w zakresie objętym ustawą jest produkcja i dostawa wody 

oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności, jak i również 

środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Spółka prowadzi również działalność w 

zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych taborem asenizacyjnym. 

Koszty tej działalności nie obciążają zbiorowego odprowadzania ścieków. Poza gospodarką 

wodociągowo-kanalizacyjną spółka prowadzi również inne rodzaje działalności, nie będące 

przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

 

  III. Taryfowe grupy odbiorców: 

  Taryfowa grupa odbiorców usług winna obejmować odbiorców wyodrębnionych na 

podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków, sposobu korzystania z urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych oraz na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. 

Uwzględniając powyższe, w Spółce nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. 

Do podstawowej taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę – 

na terenie miasta i Gminy Głogówek ustalono jedną taryfową grupę odbiorców usług w której 

ujęto: 

- gospodarstwo domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona jest do 

spożycia przez ludzi, 
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- pozostali odbiorcy, tj. odbiorcy, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele 

technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także gdy dostarczana woda 

przeznaczona jest do spożycia przez ludzi i na cele socjalno-bytowe. Do tych odbiorców usług 

zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej, budowlanej, rolniczej w tym 

specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także 

instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i 

polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej, wypoczynku i 

rekreacji, podmioty świadczące usługi itp. Odbiorcy zakupujący wodę na w/w potrzeby rozliczani 

są za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu za wodomierz główny. 

 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – ustalono również jedną grupę taryfową. 

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe tj.: ścieki z budynków przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające z funkcjonowania gospodarstw 

domowych oraz odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne do sieci kanalizacyjnej będącej 

własnością Zakładu  Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. z terenów miasta i Gminy Głogówek. 

 Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

   IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat: 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa 

dwuczłonowa składająca się z: 

- ceny wyrażonej w zł za m3 dostarczonej wody, 

- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody naliczanej 

comiesięcznie. 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę za jeden miesiąc. 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla odbiorców usług obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków.  

W związku z powyższym, Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. wnioskuje o ustalenie 

taryfy cen i stawki opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 

2017r. do 31 grudnia 2017r. w następujący sposób.  

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena stawka 

opłaty 

Jednostka miary 

Netto Brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Grupa 1 Cena za 1m3 dostarczonej wody 3,20 3,46 zł/m3 

2. Grupa 1  Opłata abonamentowa 2,99 3,23 zł/punkt 

dostawy/miesiąc 

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki. 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena stawka 

opłaty 

Jednostka 

miary 

Netto Brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Grupa 1 Cena za 1m3 odprowadzanych 

ścieków 

4,06 4,38 zł/m3 

2. Grupa …      
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Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań 

wodomierza głównego, a także odbiorców rozliczanych wg. przeciętnych norm zużycia wody 

(ryczałt). 

 

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt I niniejszego 

wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i 

odprowadzonych ścieków.  

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na 

warunkach i w terminie określonym w umowie.  

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. W 

przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie norm zużycia 

wody określonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,  

ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia 

wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.  

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczanej wody przez Spółkę 

z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń 

prezentuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie 

działania Spółki. 

 

VI.  Warunki stosowanie cen i stawek opłat. 

 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez 

Spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i 

techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i ilości ścieków uzasadnia taryfa 

obejmująca cenę za każdy m3. 

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest: 

- pobór i uzdatnianie wody, 

- rozprowadzanie wody, 

- odprowadzanie ścieków, 

- oczyszczanie ścieków. 

Woda i ścieki poddawane są tym samym procesom technologicznym dla wszystkich 

odbiorców usług. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak i 

budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych 

odbiorców. 

 W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co 

uzasadnia wprowadzenie stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy 

poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę. 
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2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

 

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje zadania 

określone w : 

- ustawie,  

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie działania 

Spółki, 

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

Na wszystkich stacjach uzdatniania wody przeprowadzone są zgodnie z harmonogramem 

pobierania próbek wody do badań, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody. W 

razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od norm następuje natychmiastowa reakcja w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości. 

Jakość wody dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Badania wody wykonywane są okresowo przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. 

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 

VII. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 

 

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

Przedmiotem działania Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogówek Spółka jest zobowiązana do zapewnienia 

niezawodnego działania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Spółka prowadzi także inną działalność związaną z usługami wodno-kanalizacyjnymi, nie 

będącą przedmiotem opracowania. Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie i 

nie obciążają kosztów działalności wodno-kanalizacyjnej. 

 

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. 

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: 

 regulaminie zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków, 

 umowach z poszczególnymi odbiorcami, 

 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

Celem Spółki jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i usuwanie 

przyczyn zakłóceń przy dostarczaniu wody jak i odprowadzaniu ścieków, a także na stałą kontrolę 

parametrów jakościowych dostarczanej wody i zrzucanych ścieków. 

 Ponoszone przez odbiorców opłaty pozwalają Spółce na zapewnienie bieżącej obsługi 

urządzeń, szybkie usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych , zapewnienie ciągłości 

świadczenia usług. 

Ponadto Spółka planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które 

będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez: 

- bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- czyszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. 

Wprowadzone rozporządzeniem zasady kalkulacji taryf w powiązaniu z istniejącą strukturą 

organizacyjną w Spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne 

rodzaje działalności. 

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 

umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych wydatków na eksploatację i modernizację 

urządzeń, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. 

 

 

 

4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. 

Proponowana wysokość opłat ma na celu urealnienie struktury przychodów tak, aby pokrywały 

one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania i związanych z utrzymaniem, modernizacją oraz 

budową nowych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Głogówek. 

Kalkulację opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na 

wartości niezbędnych przychodów. 

Spółka przy sporządzaniu kalkulacji cen i stawek opłat na okres obowiązywania nowych taryf 

założyła minimalną marżę, która wynosi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 0,01%, a dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków 0,01%. 

Podstawowymi składnikami kosztów eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych są 

wynagrodzenia z narzutami, amortyzacja, energia elektryczna, materiały oraz opłata ekologiczna 

za korzystanie ze środowiska. 

Przemiany w gospodarce narodowej prowadzą do nieoczekiwanych i bardzo gwałtownych 

wzrostów cen towarów i usług oraz silne parcie społeczeństwa na wzrost wynagrodzeń, powodują 

iż Spółka ponosi wyższe koszty zarówno zakupu materiałów eksploatacyjnych i usług. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. stwierdza 

pełną zasadność wprowadzenia proponowanych taryf, które gwarantują prowadzenie w sposób 

ciągły zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy 

Głogówek. 

 


