
P r o t o k ó l  Nr 

Z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 7 marca w sali posiedzeń urzędu w 

godz. 16,00 do 18,40 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 9/9 członków. 

W posiedzeniu udział wzięli: N. Koston _ Burmistrz, R.Kupke – Przewodniczący Rady 

Miejskiej, S. Hudzik – Prezes „KGK” sp. z o.o. oraz K. Koj – pracownik UMiG w 

Kolonowskiem. 

Przewodnicząca p. K. Bajsarowicz-Spałek – przywitała obecnych, przedstawiła tematykę 

posiedzenia. Prosi Prezesa spółki p. S. Hudzik o omówienie spraw z zakresu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

Pan S. Hudzik – przesłał do rady materiały dotyczące projektu umowy o dostarczanie wody i 

odprowadzanie ścieków, projekt ogólnych warunków, który stanowi załącznik do umowy oraz 

projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Materiały te zostały 

sprawdzone pod względem prawnych przez prawnika spółki. Projekt regulaminu sprawdził i 

dokonał pewnych poprawek radca prawny w dniu dzisiejszym. Projekt regulaminu będzie 

przyjęty uchwałą rady. 

Burmistrz Kolonowskiego p. N. Koston – dokonane zmiany regulaminu wprowadzone przez 

prawnika nie powodują istotnych zmian mających wpływ na obowiązki lub prawa odbiorcy. 

Pan S. Hudzik – stosuje się dwie formy umów. Proponowana umowa stanowi część ogólną zaś 

szczegóły są określone w załączniku do umowy w ogólnych warunkach umowy o zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w umowach 

kwestionował m.in. to, że umowy nie są czytelne, brak zapisów o możliwości złożenia 

reklamacji. Zapisy ogólnych warunków różnią się od umowy tym, że są dodane dwa rozdziały 

a pozostałe są bardziej szczegółowe, stanowią rozwinięcie zapisów umowy. Umowa zawiera w 

§ 3 miejsce świadczenia usług, gdzie należy rozróżnić pojęcie przyłączy wodociągowych od 

przyłączy kanalizacyjnych. Kolejne zapisy umowy dotyczą sposobu rozliczenia gdzie mowa, 

iż okres rozliczeniowy wynosi trzy miesiące, nie jak dotychczas jeden miesiąc. Zmiana taryf 

nie wymaga zmiany umowy. Nowe stawki, ceny za wodę, ścieki muszą być podane do 

publicznej wiadomości. § 5 postanowienia dodatkowe zawierają zapisy o warunkach wstępu na 

nieruchomość odbiorcy, o przesłankach skutkujących odcięciem dostaw wody. Zapisy 

powyższe odwołują się do szczegółowych zapisów ogólnych warunków umowy, które 

stanowią załącznik do umowy. 

Pan R. Kupke – czy zawsze był stosowany zapis, że odbiorca jest posiadaczem przyłącza? 

Pan S. Hudzik – kiedyś za wykonanie przyłączy płacili mieszkańcy dlatego posiadaczem 

przyłącza jest właściciel nie spółka. Spółka jest właścicielem sieci. Przygotowany projekt 

ogólnych warunków umowy jest podobny do stosowanych w innych gminach. Jako dostawca 

usług spółka jest zobowiązana do badań jakości wody raz na kwartał, zaś SANEPID wykonuje 

takie badania raz na miesiąc. Wyniki badań znajdują się na stronie internetowej spółki. Na 

stronie tej spółka ogłasza taryfy opłat za wodę i ścieki oraz obowiązujący Regulamin na 

dostarczanie wody i odbiór ścieków. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – co w przypadku braku wodomierza głównego? 



Pan S. Hudzik – jeżeli są możliwości techniczne to należy montować wodomierz. Są sytuacje, 

że nie ma wodomierza. Oprócz opłaty za pobór wody, odbiorca zobowiązany jest ponosić 

opłatę abonamentową, o której mowa w § 6 ust.2 niezależnie od tego czy pobierał wodę, czy 

nie. Jest to opłata za gotowość świadczenia usług przez spółkę. 

Pan K. Czupała – jak wygląda sprawa ryczałtu. Co w przypadku gdy jest hydrofor, w jaki 

sposób nalicza się ilość ścieków? Co  w przypadku gdy jest montowany wodomierz na studni? 

Pan S. Hudzik – zasadniczo stosowany jest ryczałt i wynosi 3m³ na osobę na miesiąc. Jeżeli 

chodzi o podliczniki to odbiorcy sami są zobowiązani do wymiany podlicznika i do jego 

legalizacji na własny koszt. 

Pan R. Kupke – prosi o sprawdzenie hydrantu przy ul. 1 Maja Staniszcze Wielkie (przy 

wiadukcie). 

Pan F. Klimas – mieszkańcy korzystają z hydroforów, nie płacą za ścieki? Należy te sprawy 

uregulować. Jeżeli chodzi o hydranty to czy wykonano przegląd hydrantów na terenie gminy? 

Pan S. Hudzik – trudno, aby pracownicy spółki chodzi do ludzi i prowadzili kontrole, kto 

posiada hydrofor. Jeżeli chodzi o wodę używaną na potrzeby p.poż. to umowę zawarto z gminą 

i gmina jest obciążana za wodę użytą przez jednostki straży. Część hydroforów w latach 

ubiegłych wymieniono. Jeżeli strażacy zgłoszą potrzebę to wykonają przegląd hydrantów. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – chyba przepisy mówią, że przegląd hydrantów musi być 

wykonywany co dwa lata, proszę to sprawdzić. 

Pan R. Kupke – radni przy ustalaniu nowych taryf opłat wnosili o częstsze odczyty liczników. 

Spółka nie była tym zainteresowana. Obecnie światopogląd w tej  sprawie uległ zmianie. Kto 

za to teraz płaci, wcześniej nie było środków. 

Pan S. Hudzik – omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolonowskie. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – rozwinąć § 14 ust. 3 dot. sposobu rozliczeń o zapis, „że 

niedopłata winna być uregulowana w terminie 14  dni od dnia wysłania, dostarczenia faktury, 

zaś nadpłata powinna być zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy. 

Nadpłatę zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.” Podobne informacje były 

umieszczane na fakturach przez Energetykę. 

Burmistrz – uważa, iż zapis ten jest nieaktualny. W chwili obecnej opłaty będą naliczane na 

bieżąco. Przy odczytaniu licznika będzie drukowana faktura. Każdy będzie miał 14 dni na 

zapłacenie. Czy istnieje możliwość rozwinięcia zapisu regulaminu o uwagi radnych sprawdzi 

radca prawny 

Pani K. Bajsarowicz-Spalek – obecna faktura jest czytelna. Płacimy za bieżący pobór wody. 

Na fakturze brak informacji o stanie nadpłaty czy też niedopłaty. Jak należy uregulować stan 

za rok 2016.  

Pan S. Hudzik – na fakturze jest stan bieżący, nie ma salda za rok poprzedni. Chcemy poprawić 

program obliczania opłat o dodatkową pozycję tj. podsumowanie o wcześniejsze opłaty saldo 

za 2016 r. Każdy mieszkaniec mając rozliczenie za rok 2016 może sam dokonać rozliczenia 

przez pomniejszenie opłat o różnicę nadpłatę za rok ubiegły. 



Pani K. Bajsarowicz - Spałek – może dopisać w rozdziale 9, gdzie mowa o poborze wody przez 

jednostki OSP, obowiązek wykonania przeglądu hydrantów przez spółkę. 

Burmistrz – wykonać wykaz hydrantów na terenie gminy Kolonowskie. Sporządzić plan 

przeglądu hydrantów np. miejscowościami. Możliwe, że spółka posiada wykaz hydrantów, 

należy to rozeznać. 

Pan R. Kupke – co będzie z opłatami za rok 2016. Wiemy, że stan liczników był spisywany w 

grudniu np. 10 lub później. Do końca roku brakowało kilkanaście dni za które płacimy po nowej 

cenie. Powyższe było praktykowane od dłuższego czasu. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – proponuje, aby w kolejnej fakturze za wodę ująć również 

nadpłaty, czy niedopłaty celem wyrównania płatność. 

Pan S. Hudzik – każdorazowo przy ustalaniu nowych taryf za wodę słyszymy, że w naszej 

gminie mamy najdroższą wodę. Dla porównania cen wody z innymi gminami (łącznie woda i 

ścieki) pragnie przedstawić stawki opłat stosowane w gminach sąsiednich: Zawadzkie – 13,79 

zł, Ozimek – 13, 76 zł, Kolonowskie – 11,98 zł, Strzelce Op. – 10,24, Tarnowskie Góry – 16,88 

zł.  

Pan K. Czupała – w gminie jeżeli brak jest licznika stosuje się ryczałt w wysokości 3m³ na 

osobę. Pewna osoba kazała się dowiedzieć dlaczego zapłaciła podwójnie za kanał. Miała 

umowę na ryczałt, gdyż korzystała z własnej wody ze studni. W okresie letnim popsuł się 

hydrofor i musiała korzystać z wody z sieci 80 m³. Obciążona została podwójnie za kanał tj. 

naliczono jej ryczałt za cały rok oraz za 80m³ zgodnie z odczytem licznika. Według  jej oceny 

zapłaciła za ścieki za dużo. 

Pan S. Hudzik – jeżeli jest to ta osoba o której myśli to nie ma pomyłki jeżeli chodzi o opłaty. 

W chwili kiedy zaczęła korzystać z sieci miała powiadomić spółkę i w tym przypadku nie byłby 

naliczany ryczałt za ścieki. Niestety osoba ta nie poinformowała nas, że nie korzysta już z 

hydroforu. 

Burmistrz – ma podobną sprawę. Wpłynęła skarga osoby, której licznik, według niej źle nalicza 

pobór wody. Już w roku ubiegłym ta sama osoba wniosła skargę, że licznik wskazuje za duży 

pobór wody do faktycznie pobranej. Wtedy skarga została uwzględniona ale tylko dlatego, że 

pracownicy spółki sami testowali wymontowany licznik, zamiast przekazać go do legalizacji. 

Obecnie ponoć sytuacja się powtarza, odczyt licznika jest bardzo wysoki. Licznik zaczął 

poprawnie pokazywać zużycie wody po zamontowaniu przez skarżącą zaworu. 

Pani J. Urbańczyk – czy nie można sprawdzić u tej osoby stan ciśnienia, stan licznika. Starać 

się sprawy wyjaśnić, gdyż wskazany pobór wody jest faktycznie wysoki. 

Pani C. Widera – prośba do spółki, aby poinformować mieszkańców o osobie, która będzie 

dokonywała odczytów stanu licznika u mieszkańców. Należy mieć na uwadze fakt, iż 

mieszkańcy boją się wpuszczać do domów obce osoby. 

Pani K. Bajsarowicz-Spalek – do komisji wpłynął wniosek wraz z uzasadnieniem OSP 

Staniszcze Wielkie z prośbą o uhonorowanie tytułem zasłużony dla gminy p. K. Machnik 

długoletniego działacza straży.  Z uwagi na brak pytań wnioskuje, że członkowie opinią 

wniosek pozytywnie. 

Protokółowała:    M. Bednorz                         Przewodnicząca Komisji: K. Bajsarowicz-Spalek 


