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DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej 
„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach z dnia 05 
maja 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Psary na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Dyrektora

otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, ul. Dolna 1,42-504 Dąbie
2. BIP
3. Wydz. RZTa/a

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd (iospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2. 44-100 Gliwice
tei.: +48 (32) 777 49 50 i Taks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliw ice.f/'wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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TARYFY
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarlći 

Wodnej w Gliwicach PGW WP

2 dnia 

znak:.«•• •« ••««««««MMHeea < a < <

DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WOąĘ^..^

I ZBIOROWEGO .o,anta(^ 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES 3 LAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach

Dąbie, 30 kwietnia 2021 r.
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1. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach (zwany dalej Zakładem) na terenie gminy 
Psary swoją główną działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków prowadzi na podstawie:

> Uchwały nr VII/66/99 Rady Gminy w Psarach z dnia 28 kwietnia 1999 r. 
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Psary Zakładu Budżetowego 
pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach

> Statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Psary nr VIII/75/2015 z dnia 
28 maja 2015 r.

> Regulaminu dostarczania wody zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2020 r.

Przedmiotem działania Zakładu - w zakresie objętym ustawą - jest ujmowanie, 
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków za pomocą 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu

Zakład działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Gminy Psary. Zakład prowadzi 
działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków tj. działalnością o charakterze użyteczności publicznej polegającą 
na:

> eksploatacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych,
> wydobywaniu wody z własnych ujęć,
> świadczeniu usług w zakresie rozprowadzania wody na terenie Gminy Psary, na rzecz 

osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą
> hurtowej sprzedaży wody do gmin ościennych; Bobrownik, Będzina 

i Dąbrowy Górniczej, w oparciu o zawarte umowy o charakterze cywilno-prawnym,
> eksploatacji biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej 

i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych 
w Malinowicach,

a także realizuje pozostałe zadania własne Gminy Psary o charakterze bieżącym 
i nieprzerwanego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie:

> gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
> utrzymania dróg, ulic, mostów, placów,
> organizacji ruchu drogowego,
> w zakresie utrzymania na terenie Gminy Psary czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
> zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
> targowisk i hal targowych,
> zieleni gminnej i zadrzewień,
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> kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych,

> administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego,
> zapewnienie fi'ontu pracy i organizacja pracy osobom zatrudnianym 

w porozumieniu i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy do zadań realizowanych przez 
zakład,

> nadzór i organizacja pracy nad osobami kierowanymi przez Sądy 
do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat 

został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów określonych 
w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej Ustawą 
oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 472 i Dz. U. 2021 r. poz. 520), zwanego dalej 
Rozporządzeniem.

Przy rozliczeniach za dostawę wody obowiązywać będzie taryfa niejednolitą 
wieloczłonową obejmująca:

♦ cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m^ dostarczonej wody,
♦ stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie taryfa jednolita 

jednoczłonowa określająca:
♦ cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m^ odprowadzonych ścieków,

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzania wniosku taryfowego dostawa 
wody sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie rozprowadzania wody”, dla których stawka 
podatku VAT wynosi 8%, a odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie 
i odprowadzanie, jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, 
dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia wnioskowane ceny jednostkowe 
skalkulowano w oparciu o wartość niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych 
przychodów z opłat jest bezwzględnie konieczne do pokrycia kosztów bieżącej 
działalności eksploatacyjnej oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym majątku 
służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Rozporządzenia, taryfy zostały skonstruowane w sposób zapewniający:
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1. Uzyskanie niezbędnych przychodów,
2. Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen 

i stawek opłat,
3. Eliminowanie subsydiowania skrośnego,
4. Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania 

wody ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
5. Łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbioroweso zaopatrzenia w wadę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

1 grupę taryfową (GWl) - obejmującą gospodarstwa domowe - rozliczane w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego

2 grupę taryfową (GW2) - obejmującą odbiorców przemysłowych oraz pozostałych 
odbiorców - rozliczanych o wskazania wodomierza głównego

3 grupę taryfową (GW3) - obejmującą gospodarstwa domowe - rozliczane w oparciu 
o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

Do grupy 1 zalicza się również Gminę rozliczaną za ilość wody pobranej 
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie 
z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości 
i zasady rozliczeń

FT zakresie zbioroweso odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców 
usług:

1 grupę taryfową (GKl) - obejmującą wszystkich odbiorców usług

4. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują następujące rodzaje i wysokości cen oraz 
stawek opłat:

♦ Cena za dostarczona wodę - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo- 
kanalizacyjnemu za Im^ dostarczonej wody (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 1 
Rozporządzenia);

♦ Cena za odprowadzone ścieki - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-
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kanalizacyjnemu za Im^ odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub 
ścieków przemysłowych (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 2 Rozporządzenia);

< Stawka opłaty abonamentowej - jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
w złotych dla odbiorcy usług na okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w 
gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń 
kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość
odprowadzonych ścieków (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 6 Rozporządzenia);

Do wyżej wymienionych cen oraz stawek opłat należy doliczyć podatek 
od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art.22 Ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża 
gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:

- wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
- wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele.przeciwpożarowe;
- wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

TABELA 1. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1 m^ DOSTARCZONEJ WODY
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług

Rodzaj cen i 
stawek opłat

w okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy

Cena 
brutto

w okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy

Cena 
brutto

w okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy

Cena 
brutto

Cena w zł/m’ 5,47 5,91 5,54 '■ 5.98 5,61 6,06

GWl
Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy

5,36 5,79 5,46 5,90 5,58 6,03

Cena w zł/m^ 5,52 5,96 5,58 6,03 5,65 6,10

GW2
Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy

5,36 5,79 5,46 5,90 5,58 6,03

Cena w zł/m3 5,47 5,91 5,54 5,98 5,61 6,06

GW3
Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy

3,05 3,29 3,10 3,35 3,16 3,41
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TABELA 2. WYSOKOŚĆ CENY ZA Im^ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i 
stawek opłat

w okresie 
od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy

Cena 
brutto

w okresie 
od 13 do 24 

miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy

Cena 
brutto

w okresie 
od 25 do 36 

miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryły

Cena 
brutto

GKl Cena w zł/m’ 12,40 13,39 12,51 13,51 12,63 13,64

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

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz zgodnie 
z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym 
na terenie gminy Psary.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub lokalowego. W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w wodomierz 
główny, odbiorcy rozliczani będą według przeciętnych norm zużycia wody określonych 
w mVosobę/m“C zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 
roku w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 roku, poz, 70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się 
w oparciu o jego wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków 
w urządzenia pomiarowe, co dotyczy prawie 100% odbiorców usług w tym zakresie, ilość 
dostarczonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub 
określonej w umowie (zgodnie z art. 27 ust.5 Ustawy) jako różnicę wskazań licznika głównego 
i podliczników

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest 
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Zakład może odmówić przyjęcia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków:
• jeżeli ich parametry przekroczą wartości NDS;
• w przypadku, gdy ich mieszanina ze ściekami bytowymi nie będzie podatna na 

procesy biologicznego oczyszczania;
• gdy stanowić one będą zagrożenie dla tych procesów.

Miejscem świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest granica 
własności sieci eksploatowanej przez Zakład.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz 
braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
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i umowy świadczonych usług, ilość pobranej wody lub odprowadzanych ścieków ustala się na 
podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzanych ścieków w okresie trzech miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy 
nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzanych ścieków w 
analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zakład, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 
wodomierza, jednakże w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności metrologicznych.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
na warunkach i w terminach określonych w umowie na podstawie faktur wystawionych przez 
Zakład, a w przypadku Gminy ze względu na centralizację wystawiana jest nota księgowa.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Podane w taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, określonych w Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków oraz stosownych przepisach Ustawy i aktów wykonawczych do niej.

Zakład w okresie obowiązywania nowej taryfy na terenie gminy Psary 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę będzie obsługiwać 4 548 odbiorców, natomiast 
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obsługiwać 77 odbiorców. Zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Zakład odbiorcom spełnia wymogi 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zatrudniony w Zakładzie na stanowisku Kierownik Działu Sieci pracownik prowadzi 
regularną kontrolę jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom, stosuje system 
jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Nadzór zewnętrzny nad jakością produkowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej. Regularną 
kontrolę stanu i składu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rowu stanowiącego 
dopływ Potoku Pagór prowadzi certyfikowane laboratorium zewnętrzne.
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Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, obowiązujące go na terenie gminy Psary.

W szczególności:

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
• ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków 

z i do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• ciśnienie wody zgodne z obowiązującymi przepisami,
• dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto, Zakład zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom wszelkich informacji 
dotyczących:

• sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę
1 odprowadzanie ścieków,

• warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych 
Odbiorców,

• występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
• występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
• planowanych przerw w świadczeniu usług,

Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub 
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach 
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

W przypadku budynków wielolokalowych. Zakład może o zdarzeniach wskazanych w ust.
2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas 
trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
i poinformować o tym fakcie Odbiorców wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru 
wody.
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