
UCHWAŁA NR IX/79/2015

RADY GMINY PSARY

z dnia 25.06.2015r.

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

                       odprowadzania  ścieków

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust
5  ustawy z  dnia     7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

Rada Gminy w Psarach

Uchwala:

§ 1

Zatwierdzić  taryfę  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2016 r., opracowaną przez Zakład
Gospodarki  Komunalnej  w  Psarach,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej
uchwały.

§ 2

Taryfa,  o  której  mowa  w  §  1  ma  zastosowanie  do  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Psarach na terenie Gminy Psary.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

                                                              



Załącznik Nr 1
               do uchwały Nr IX/79/2015 Rady 
               Gminy Psary z dnia 25.06.2015r. 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA
TERENIE GMINY PSARY

Obowiązująca na terenie Gminy Psary na okres: od dnia 
01.08.2015r. do 31.07.2016r.



1. Zakres prowadzonej działalności.

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Psarach  prowadzi  działalność  w  zakresie  zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Psary.

Przedmiotem  działania  Zakładu  –  w  zakresie  objętym  ustawą  –  jest  ujmowanie  

z własnych ujęć, uzdatnianie i dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz od-

prowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni z terenu osiedla Malinowice za pomocą

urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu.

Działalność jest prowadzona przez Zakład na podstawie obowiązujących przepisów prawa

oraz Regulaminu dostarczania wody zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/297/2005 Rady

Gminy Psary z dnia 28 listopada 2005 r.

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat abonamentowych – zgodnie z przepisami rozpo-

rządzenia taryfowego oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych

przychodów z taryfy jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania

urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.  Szczegóły kalkulacji  przedstawiono w tabeli  C

„ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F „kalkulacja cen i stawek opłat za

wodę i ścieki metodą alokacji prostej”.

Zgodnie z ustawą taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

 uzyskanie niezbędnych przychodów,

 ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat

 eliminowanie subsydiowania skrośnego,

 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia za-

nieczyszczenia ścieków,

 łatwość obliczenia i sprawdzenia cen i stawek opłat.

Uwzględniając  powyższe,  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę wyłoniono  taryfę

niejednolitą wieloczłonową, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków została

opracowana taryfa jednolita jednoczłonowa.



3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając  sposób korzystania  z  urządzeń wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  także

koszty  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków,  tj.:  koszty  eksploatacyjne,  koszty

budowy  i  rozbudowy  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  dokonano  podziału

odbiorców usług na taryfowe grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono

dwie grupy odbiorców:

GW1: Gospodarstwa domowe,  przemysłowi i  pozostali  odbiorcy usług rozliczani  według

wodomierza głównego,

GW2: Gospodarstwa  domowe,  przemysłowi  i  pozostali  odbiorcy  usług  rozliczani  na

podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

W  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  wyłoniono  jedną  podstawową  grupę

taryfową odbiorców usług:

GK1: Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, a także odbiorcy pozostali.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2016r. stosowane będą przez Zakład poniższe ceny

za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę,  stawki  opłaty  abonamentowej,  ceny  za  zbiorowe

odprowadzanie  ścieków  oraz  stawka  opłaty  za  przyłączenie  do  sieci  wodociągowej

i kanalizacyjnej.

Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje

taryfa  niejednolita dwuczłonowa składająca się z :

 ceny – wyrażonej w zł za 1m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na pod-

stawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przecięt-

nych norm zużycia wody.

 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę, niezależnej od ilości dostarczonej wody – pła-

conej bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, 

wyrażonej w złotych za miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej opracowana jest na podstawie kosztów:

a) odczytu wodomierza
b) rozliczenia należności
c) gotowości urządzeń wodociągowych



Rozróżniamy następujące rodzaje opłaty abonamentowej na odbiorcę:

- miesięczna na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza   

      głównego,

- miesięczna na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 

      norm zużycia wody

Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę na okres od dnia  

1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

TABELA  1. 

Lp.
Symbol
grupy

Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

zł/odbiorcę/
miesiąc

netto brutto netto brutto

0 1 2 3 4 5

1
GW1:

Gospodarstwa domowe,
odbiorcy  przemysłowi,  pozostali
odbiorcy  –  rozliczani  w  oparciu  o
wskazania wodomierza głównego 

4,15 4,48 4,36 4,71

2 GW2:

Gospodarstwa domowe,
odbiorcy  przemysłowi,  pozostali
odbiorcy  –  rozliczani  w  oparciu  o
przepisy dotyczące przeciętnych norm
zużycia wody

4,15 4,48 2,12 2,29

Przy rozliczeniach usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje taryfa  jednolita

jednoczłonowa, dla jednej grupy odbiorców, składająca się z :

 ceny – wyrażonej w złotych za 1m³ odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie

wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskaza-

niami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuży-

cia wody.



Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 sierpnia 2015 do

dnia 31 lipca 2016 r.

TABELA 2 

Lp.

Symbol
grupy Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

(z VAT)
Jednostka miary

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. GK1: Gospodarstwa

domowe,  odbiorcy

przemysłowi,

odbiorcy pozostali

cena za1m 3 
odprowadzonych
ścieków

9,60 10,37         zł/m³

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej opracowana 

jest na podstawie kosztów:

a) wydania dokumentu -  zapewnienie dostawy wody
b) wydania dokumentu – warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 

lub/i kanalizacyjnej
c) uzgodnienia projektu
d) odbioru przyłącza 

TABELA 3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej

Lp.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

(z VAT)
Jednostka miary

1. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Gospodarstwa domo-
we i pozostali odbior-
cy usług wodociągo-
wych

Stawka opłaty za przyłączenie do 
sieci wodociągowej

99,91 122,89 zł./przyłączenie

2. Gospodarstwa domo-
we i pozostali odbior-
cy usług ścieków ko-
munalnych

Stawka opłaty za przyłączenie do 
sieci kanalizacyjnej

99,91 122,89 zł./przyłączenie

Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Budownictwa  
z dnia 28 czerwca 2006r. ( Dz. U. Nr 127 / 2006), dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT)- w wysokości określonej przepisami.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
     odprowadzanie ścieków.



5.1.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   

             prowadzone są  zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

5.2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

            prowadzone są przez Zakład na podstawie określonych w taryfie cen i stawek   

            opłat abonamentowych oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

5.3. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie  

            ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających 

            im ilości świadczonych usług.

5.4. O  ile  umowa  zawarta  z  Usługobiorcą  nie  stanowi  inaczej  opłata  za  zbiorowe  

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy  

            miesiąc, w którym były świadczone usługi.

5.5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie

od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

5.6. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki na 

            warunkach i terminach określonych w umowie.

5.7. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców, w zakresie zbiorowego  

            zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem rozróżnienia ze względu na wyposażenie 

            w wodomierz główny, bądź jego brak.

5.8. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się 

            zgodnie z ich wskazaniami.

5.9. Odbiorca  wody  nie  posiadający  wodomierza  rozlicza  się  wg  przeciętnych  norm

zużycia wody, ustalonych Rozporządzeniem Ministra ds. Gospodarki Przestrzennej i

Mieszkaniowej.

5.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 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.

 5.11.  Ilość odebranych ścieków z nieruchomości wyposażonej w urządzenia pomiarowe 

           ustala  się zgodnie z jego wskazaniami a przy jego braku ( 100% odbiorców usług),   

           jako ilość równą dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego.

           W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 



           uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona

           jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług 

           zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład ( woda do podlewania

ogrodu).

  5.12. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody stanowiącej  

            jednocześnie ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia  

            wody w okresie 3 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza głównego.

  5.13. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach na wniosek Odbiorcy usług dokonuje  

          sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

 5.14. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej  

          przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszt sprawdzenia pokrywa Odbiorca

          usług.

 5.15.Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej 

          zapłaty.

 5.16. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie 

         Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

5.17. ZGK w Psarach nie przeprowadza prób technicznych przyłączy wybudowanych przez

        Odbiorcę usług. Wykonuje to we własnym zakresie i na własny koszt osoba ubiegająca 

        się o podłączenie do sieci ( § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

        czerwca 2006 r.) 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  dokonywane  jest  dla  wszystkich  odbiorców usług

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. ZGK w Psarach wydobywa wodę

z trzech ujęć głębinowych wody pitnej oraz eksploatuje około 105,61 km sieci wodociągowej.

Dotyczy  to  zarówno  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  budynków  jednorodzinnych  

i budynków użyteczności publicznej, z przeznaczeniem wody na cele usługowo- handlowe 

i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla wszystkich

odbiorców usług ZGK w Psarach  zainstalował lub zainstaluje wodomierze główne.

W zakresie zbiorowego odprowadzenia  ścieków  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

w Psarach wykorzystuje  1300 mb  sieci   kanalizacyjnej   i   884 mb  przyłączy  do  73

budynków  jednorodzinnych oraz  jedną  mechaniczno - biologiczną oczyszczalnie ścieków



na osiedlu domków jednorodzinnych w Malinowicach, prowadząc obsługę odbiorców usług 

z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

6.2   Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Ustalone  w  niniejszej  taryfie  opłaty  są  stosowane  przy  zachowaniu  standardów

jakościowych  obsługi  odbiorców  usług,  które  wynikają  z  obowiązujących  przepisów

prawnych,  które  zostały  określone  w  zezwoleniu  na  działalność  w  zakresie  zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania

wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach  na terenie

Gminy  Psary,  oraz  w  umowach  z  poszczególnymi  odbiorcami  usług  wodociągowo  –

kanalizacyjnych.

Dostawa  wody  oraz  odprowadzanie  ścieków  odbywa  się  w  sposób  ciągły  

i niezawodny. Dostarczana przez Zakład woda badana jest zgodnie z zatwierdzonym harmo-

nogramem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Od-

prowadzane do gruntu oczyszczone ścieki z oczyszczalni są systematycznie badane przez pra-

cownie  badań  chemicznych.  Jakość  dostarczanej  wody  oraz  odprowadzanych  do  gruntu

oczyszczonych ścieków jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. 

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie  prawidłowego funkcjonowania urządzeń

wodno  –  kanalizacyjnych,  zgodnie  z  postanowieniami  regulaminu  dostarczania  wody  

i odprowadzania ścieków.
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