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1. Uwagi ogólne 

 

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę  oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną opracowania taryf w szczególności 

stanowią: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu  ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej  

„Ustawą”, 

- rozporządzenie 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 odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886)    

zwane  dalej „Rozporządzeniem”. 

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług  Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, zwany również 

„Zakładem”, w ramach prowadzonej działalności  nie realizuje zadań z zakresu  gospodarki 

ściekami bytowymi lub opadowymi i  kanalizacją zbiorczą oraz deszczową. 

Niniejsza taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za  przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych, będących w posiadaniu Zakładu. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach nie dołącza do 

mniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                           

w związku z art. 21 ust. 7 Ustawy. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pakosławice. 

Zgodnie ze Statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                         

w Pakosławicach (przyjętego Uchwałą Rady Gminy Pakosławice nr XXII/135/12 z dnia 18 

września 2012 r. w sprawie zmiany formy działania i uchwalenia statutu samorządowego 

zakładu budżetowego) przedmiotem działalności Zakładu jest ujmowanie, uzdatnianie i 

dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Zakładu. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach w ramach 

prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu  gospodarki ściekami bytowymi, 

opadowymi i  kanalizacją deszczową.   

 

3. Rodzaje i struktura taryfy. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na podstawie 

kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i 

rodzaju taryfy. 
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Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowana została taryfa jednolita 

wieloczłonowa tj. zawiera ceny za ilość dostarczonej wody i stawkę abonamentową. 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców. 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występuje jedna grupa taryfowa 

odbiorców wody, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych           

i pozostałych. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców. 

Taryfa zawiera opłatę abonamentową. Opłata abonamentowa została skalkulowana 

na podstawie kosztów usługi rozliczenia i odczytu, z wyłączeniem kosztów gotowości. 

Taryfa zawiera jedną stawkę opłaty abonamentowej i ma zastosowanie dla wszystkich 

odbiorców. 

 

5. Rodzaje wysokość cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 

taryfa wieloczłonowa. 

 

a) cena  za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na  

podstawie wskazań wodomierzy lokalowych i ceny wody w zł/m3, pobierana za 

okres rozliczeniowy lub w przypadku braku wodomierza głównego stanowiącą 

iloczyn ilości wody określonej na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz.70) i ceny 

wody w zł/m3 pobierana za okres rozliczeniowy. 

b) opłata abonamentowa  przypadająca na odbiorcę wody w zł pobierana za 

jednomiesięczny okres rozliczeniowy, 

Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców usług 

niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.  

 

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

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena 

netto 

Jednostka 

miary 

1 2 3 4 6 

1. 
Wszyscy odbiorcy 

usług 

Cena za 1 m
3
 

dostarczonej 

wody 

4,63 zł / m
3 
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Tabela 2.  Stawka opłaty abonamentowej. 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena 

netto 

Jednostka 

miary 

1 2 3 4 6 

1. 

Wszyscy odbiorcy 

usług, tj. odbiorcy 

usług rozliczani na 

podstawie wskazań 

wodomierza oraz 

odbiorcy usług 

rozliczani na 

podstawie 

przeciętnych norm 

Cena za 1 sztukę 

wodomierza/m-c 
3,60 zł / szt.

 

 

 

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od 

towarów i usług, zgodnie § 2 pkt. 9 i 11 Rozporządzenia , o którym mówi pkt. 1. 

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy 

dostarczaniu wody oraz opłacie abonamentowej. Podane ceny są cenami netto, do których 

należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

pomiarowe. 

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie                          

z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających 

z niniejszej Taryfy.  

W przypadkach wyposażenia budynków zlokalizowanych na terenie działalności 

Zakładu w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 

ich wskazań. W razie braku takich przyrządów pomiarowych ilość pobranej wody jest 

ustalana na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej 

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na 

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego  

działania wodomierza. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                             

w Pakosławicach na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości 

działania wodomierza głównego.  
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W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza 

zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę na warunkach i w terminach 

określonych w umowie. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 

7.1  Zakres świadczonych usług dla odbiorców. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, z wyjątkiem dostawy wody na określone cele 

wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w 

oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Opomiarowanie poboru wody 

uzasadnia stosowanie jednolitej ceny za każdy dostarczony m
3
 wody. 

Woda poddawana jest tym samym procesom a dla wszystkich odbiorców usług 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach zainstalowano 

wodomierze główne. 

 

7.2 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 Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            

w Pakosławicach w związku z działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia                  

w wodę. 


