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1. Informacje ogólne 
 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Kolonowskie 
na okres 12 miesięcy od dnia 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r. 
 
Podstawa prawna opracowania taryfy: 

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowych zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 Poz. 747 z p. zm.) zwana dalej Ustawą, 

rozporządzenie 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 (dz. U. Z dnia 17 lipca 2006 r.), zwane dalej 
Rozporządzeniem. 
 
Taryfy dotyczą odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Sp. z o.o 
 

2. Rodzaj prowadzonej działalności 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Sp. z o.o w Kolonowskiem 
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72 Poz. 747). Z odbiorcami usług zawarto umowy. 
 

3. Taryfowe grupy odbiorców wody 
 
W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców 
usług na dwie grupy 

1) Gospodarstwa domowe 
2) Pozostali odbiorcy – obejmujący odbiorców na potrzeby związane z działalnością    

            gospodarczą, potrzeby uŜyteczności publicznej oraz cele przeciwpoŜarowe, zraszania   
            ulic  i publicznych terenów zielonych zgodnie z art.22 ustawy 

 
 
 
 



   

 
4. Rodzaje i wysokość taryf 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Sp. z o.o w Kolonowskiem 
przyjął: 
- taryfę dwuczłonową dla wszystkich grup odbiorców na dostarczanie wody, zawierająca cenę 
w zł dla danego odbiorcę za 1 m³ dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej w 
okresie rozliczeniowym w zł/odbiorcę/miesiąc, 
- taryfę dwuczłonową dla wszystkich grup odbiorców na odebrane ścieki, zawierająca cenę w 
zł dla danego odbiorcę za 1 m³ odebranych ścieków. 
 
Taryfy na 2010 rok zawierają: 

1) cenę za m3 dostarczonej wody, 
           stawkę opłaty abonamentowej, 

       2) cenę za m3 odprowadzonych ścieków. 
 
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami. 
 
 
Wysokość taryf: 

a) Cena netto za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych  – 2,87 zł/m3, 
b) Stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych                       

• rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego  – 3,50 zł/m-c 
• rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody  –                 

3,50 zł/m-c 
• rozliczanych wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zuŜytej  – 3,50 zł/m-c 
• rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku             

wielolokalowym – 3,50 zł/m-c 
 

c) Cena netto za dostarczoną wodę dla odbiorców pozostałych  – 3,01 zł/m3 
d) Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców pozostałych      

• rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego  – 7,00 zł/m-c 
• rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody                   

– 7,00 zł/m-c 
• rozliczanych wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody    

bezpowrotnie zuŜytej  – 7,00 zł/m-c 
• rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku             

wielolokalowym – 7,00 zł/m-c 
 

      e)  Cena netto za odprowadzane ścieki dla gospodarstw domowych – 11,54 zł/m3 

      f)  Cena netto za odprowadzane ścieki dla odbiorców pozostałych – 11,54zł/m3 
  

ZróŜnicowanie taryf dla poszczególnych grup odbiorców wynika jedynie z róŜnic 
pomiędzy przeciętnym zuŜyciem wody i odprowadzonych ścieków przez Odbiorców 
naleŜących do danej grupy taryfowej. 
- W zakresie dostawy wody dla Odbiorców rozliczanych według wskazań 



   

wodomierza głównego, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w 
gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt i rozliczenie. 

- W zakresie dostawy wody dla Odbiorców rozliczanych według przeciętnych norm 
zuŜycia głównego, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w 
gotowości urządzeń wodociągowych i rozliczenie. 

- W zakresie dostawy wody dla Odbiorców rozliczanych według wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŜytej, ustalono 
stawkę opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie. 

- W zakresie dostawy wody dla Odbiorców rozliczanych według wskazań 
wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym, ustalono 
stawkę opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie. 

 
 Warunki rozliczeń : 
 
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są 
prowadzone przez zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen 
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków. 

 
2. Ilość dostarczonej wody i odebranych ścieków do nieruchomości ustala się na podstawie    
wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy 
zuŜycia wody ustalone na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy. 
 
3. W przypadkach awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zuŜycie z ostatnich 
   3-ch miesięcy przed awarią. 
 
4. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy: 

- odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury, 

- zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeŜeń do wysokości faktury nie wstrzymuje 
obowiązku jej zapłaty, w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona 
na poczet przyszłych naleŜności, a na Ŝądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w 
ciągu 14 dni od  daty złoŜenia wniosku w tej sprawie. 

 Szczegółowe warunki rozliczania reguluje umowa. 
 
Warunki stosowania taryf : 
 
         -     Zakres świadczonych usług dla odbiorców: 
 
Zakład prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków polegające na: 

- ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, 
            -    odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. 
 
Świadczone usługi dla poszczególnych odbiorców to: 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z prowadzeniem rozliczeń 
za ilość zuŜytej wody i odprowadzone ścieki w oparciu o przeciętne normy 
zuŜycia wody, 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z budynków          
mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i wielolokalowych wraz 



   

z prowadzeniem rozliczeń za ilość zuŜytej wody i odprowadzone ścieki                          
w oparciu wskazania wodomierzy głównych, 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków budynków uŜyteczności 
publicznej, takŜe przeznaczonych na cele usługowe i handlowe oraz 
wielolokalowych budynków uŜyteczności publicznej, usługowych i handlowych 
wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zuŜytej wody i odprowadzone ścieki 
w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbiorców 
przemysłowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zuŜytej wody 
i odprowadzone ścieki w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. 

 
                  5.  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

 
Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosuje się w zakresie świadczonych usług 
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z 
obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 
1)       Zakład zobowiązany jest do: 

- prowadzenia działalności w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz 
opłat za świadczone usługi, 

- zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody i odbioru 
ścieków w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz w sposób 
ciągły i niezawodny, 

- spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 

- monitoringu i kontroli procesów technologicznych, 
- przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających 

z regulaminu oraz umów zawartych z poszczególnymi odbiorcami. 
 


