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Na podstawie art. 24 ust.9a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o  zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139) oraz zgodnie z 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy: 

 

 Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi przedkłada wniosek o przedłużenie 

istniejących  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Polska Cerekiew na okres jednego roku, to jest od dnia 01 lipca 2017 r. do 

dnia 30 czerwca 2018 r.  
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1. Informacje ogólne. 

 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi przedstawia niniejszym wniosek taryfowy 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w tym propozycję cen i stawek 

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie  

gminy Polska Cerekiew na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 czerwca 2018 r.  

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, 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. 

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii 

niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą indywidualnych odbiorców usług wodociągowych i 

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych  w Polskiej Cerekwi 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Zakład Usług Komunalnych  w Polskiej Cerekwi prowadzi działalność  na podstawie uchwały 

nr XII/95/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r.w sprawie utworzenia 

zakładu budżetowego. 

Zgodnie z Uchwałą  przedmiotem działania Zakładu stanowi : 

-   zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych 

-  zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków   

-  gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

- gospodarowanie komunalnymi lokalami użytkowymi 

- utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy 

 

Koszty działalności nie związanej z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków nie obciążają 

kosztów związanych z działalnością wod-kan.. 

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą – stanowi produkcja i dostawa 

wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Zakładu oraz odbiór i 

oczyszczenie ścieków w oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwi 

Zakład prowadzi swoje usługi na terenie gminy Polska Cerekiew w oparciu o majątek 

stanowiący własność komunalną gminy. 



3.  Taryfowe grupy odbiorców usług. 

 

Ze względu na to, że odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 

ścieków są w znacznej większości gospodarstwa domowe, w Zakładzie nie dokonano 

podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Z tego powodu ustalono jednakową cenę za 

wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców usług. 

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: 

- uzyskanie niezbędnych przychodów, 

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

- eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, 

- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich  

      dotyczących. 

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład wyłonił taryfę 

jednolitą wieloczłonową obejmującą wszystkich odbiorców usług. 

W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład ponosi koszty 

stałe zarówno obsługi klientów jak również utrzymania urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i 

wprowadzanych ścieków i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.  

 

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat. 

Struktura taryfowa 

Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera: 

- cenę za m
3 

 dostarczonej wody oraz 

- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. 

- cenę za m
3 

 odprowadzonych ścieków 

. 

Opłata abonamentowa jest pobierana za każdy miesiąc bez względu na rozmiary 

dokonywanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę 

na miesiąc. 

W związku z powyższym, Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi wnioskuje o 

przedłużenie obowiązującej taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków na 

okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w następującej wysokości (w 

złotych, netto):  



 

Tab. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 

lipca 2017r. do dnia 30 czerwca  2018r. (w złotych, netto): 

Lp

. 
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/ 

stawka Jednostka miary 
netto

1 

0 1 2 3 4 

  1 
                        Grupa 1 

           Wszyscy odbiorcy usług 

1) cena 1m
3
  

dostarczonej 

wody 

 3,12 zł/m
3 

2) stawka opłaty 

abonamentowej, w  

tym: 

4           zł/m
3
 

3)cena1m
3
 

odprowadzanych 

ścieków 

  4,12           zł/m
3
 

 

 
 

 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.  

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: 

- ceny wyrażonej w zł./m
3
, 

- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc. 

 

Kalkulacja opłat stałych. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 8 a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o 

miarach (Dz.U. z 2004, Nr 243, poz 2441) liczniki do wody (wodomierze) jako przyrządy 

pomiarowe podlegają kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie 

legalizacji. Legalizacja jest przy tym sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez 

organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów 

metrologicznych i może być stosowany w obrocie publicznym do wyznaczania ilości albo 

jakości rzeczy lub usług w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń. 

 



Należy również pamiętać, że ustawa Prawo o miarach wprowadziła obowiązek 

opomiarowania wszystkich odbiorców wody, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowe. Dlatego dla potrzeb kalkulacji opłat obliczono koszty regularnej wymiany 

wodomierzy, na podstawie ilości i kosztów wymiany wodomierzy będących w ewidencji 

Zakładu. Na tej podstawie ustalono – zgodnie z przepisami § 2, pkt 11 Rozporządzenia w 

sprawie określania taryf – stałą miesięczną opłatę abonamentową na 1 wodomierz główny na 

1 miesiąc. 

Jednocześnie, zgodnie z § 13 ust.3 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia, ustalono stałą opłatę 

abonamentową, pokrywającą koszty obsługi inkasenckiej. Opłata ta pokrywa koszty: 

robocizny bezpośredniej inkasa, materiałów biurowych, oraz część kosztów pośrednich. 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej 

stawki opłaty abonamentowej w wysokości 4zł/msc.  

 

5.  Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są na postawie określonych w 

taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody. 

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. 

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na 

podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego 

niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w 

analogicznym okresie roku ubiegłego. 

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 

ustawy. 

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca 

usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.  

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

określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania ZUK. 



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców 

usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod 

względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m
3
. 

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i 

wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-

handlowe i innych odbiorców.  

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

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

poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie. 

6.2. 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 regulaminie dostarczania wody. 

Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi Badania wody wykonywane są okresowo przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez 

Zakład. 

W razie przerwy w dostawie wody Zakład zapewnia zastępczy punkt poboru wody i 

informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w 

zależności od usytuowania punktu. Zakład zapewnia ciągła dostawę wody do tego punktu, jak 

też odpowiada za jej jakość. 

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody. 

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub niedobór wody w przypadku przerw w 

dostawie energii elektrycznej, niezawinionych przez Zakład awarii sieci lub ujęcia wody, 

wzrostu zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej. 

 

 

 

 

 



7. Uzasadnienie wniosku o przedłużenie taryf. 

7.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

 

Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest produkcja i 

dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych. 

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, 

mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a 

także optymalizację kosztów. 

Zakład prowadzi także inną działalność w zakresie usług komunalnych, nie będących 

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

obciążają kosztów działalności wodociągowej. 

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

 

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: 

- regulaminie dostarczania wody, 

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych, 

-   przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, przepisach ustalających     

wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 

wymagań   bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

Jakość dostarczanej wody jest badana za zlecenie Zakładu przez akredytowane laboratorium 

Zakładów Azotowych w Kędzierzynie –Koźlu, a także dodatkowo kontrolowana przez służby 

sanitarne i ochrony środowiska , niezależne od Zakładu. 

Badania wody na zlecenie Zakładu prowadzone są na stacji wodociągowej w Polskiej 

Cerekwi – studnia głębinowa nr 1 oraz studnia głębinowa nr 2. 

W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów, badania będą 

prowadzone odpowiednio częściej. Normy jakości dostarczanej wody oraz zakres badań w 

chwili obecnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.Nr 61, poz. 417). 

Celem Zakładu jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i 

likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów 

jakościowych. 

 

 

 


