
Projekt 
 

 
 

Uchwała nr ……………                
Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia …………………….. 
 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 5941) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada 
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:   
 

§ 1. 
 
Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Tarnowie Opolskim taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 września 
2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz.U z 2014 r. poz.379 i 
1079 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015  r., poz. 139) rada gminy zatwierdza w drodze 
uchwały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę po uprzedniej analizie złożonego wniosku przez 
podmiot do tego uprawniony. 

Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia 
wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. 
Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą w życie po upływie 
dokładnie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 

Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

W przedłożonym wniosku wskazano, że taryfy wyżej określone, mają obowiązywać w okresie 
od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., czyli na jeden rok - zgodnie z art. 24 ust.10 
przywołanej na wstępie ustawy. 

Wójt Gminy Tarnów Opolski stwierdza, że przedmiotowy wniosek został złożony przez 
podmiot uprawniony, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim i 
został poddany analizie. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 
ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Wójt Gminy Tarnów Opolski ustalił, że taryfy zostały 
opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie oraz przeprowadził weryfikację kosztów, 
o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. W szczególności taryfy 
zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z 
rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z 
uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki 
stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych 
przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których 
zróżnicowanie wynika z przedstawionych dokumentów: 
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług. 
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i 
równocześnie bezpiecznym dla prawidłowego funkcjonowania zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy Tarnów Opolski oraz Gminy Izbicko miejscowość Grabów. 
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały należy zatem uznać za zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Załącznik do uchwały Nr …………….     
                           Rady Gminy Tarnów Opolski 

                                                              z dnia …………2015 r. 
 
 
 
 
 

TARYFA  
 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W 
WODĘ  

 
       na okres od 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016 r. 

 
 
 
 

Spis treści: 
 
1. Informacje ogólne. 
 
2. Rodzaje  prowadzonej działalności. 
 
3. Rodzaj i struktura taryfy. 
 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 
 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy                   
    i urządzenia pomiarowe. 
 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZGKiM 

Tarnów Opolski 
    1. Informacje ogólne 
 

      Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

obowiązujące na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz Gminy Izbicko miejscowość 

Grabów na okres 12 miesięcy od dnia 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Taryfy 

określają także warunki ich stosowania i opracowane zostały na podstawie zasad 

określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zwanej dalej Ustawą oraz przepisami 

rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 

886) zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich 

odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim zwanym dalej 

Zakładem na terenie gminy Tarnów Opolski oraz gminy Izbicko miejscowość Grabów. 

Zakład wyznacza koszty uzasadnionych usług wodociągowych w oparciu o zasady 

rachunku ekonomicznego. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje cenę za wodę do zasilania publicznych fontann       

i na cele przeciw pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na podstawie Uchwały Nr XII/71/95 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 

25 września 1995 r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz Uchwały Nr 

XXXVI/238/06 Rady Gminy Tarnów Opolski   z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie 

nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest: 

- pobór i uzdatnianie wody; 

- rozprowadzanie wody; 

- wymiana i legalizacja wodomierzy głównych; 

- konserwacja sieci wodociągowej z hydrantami oraz kanalizacyjnej; 



- wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla odbiorców wody; 

Zakład prowadzi, ponadto inną działalność na terenie gminy obejmującą: 

- czynności eksploatacyjne systemu kanalizacji sanitarnej; 

- wywóz nieczystości płynnych; 

    - zimowe utrzymanie dróg - na zlecenie gminy; 

- administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi; 

- pielęgnacja terenów zielonych - na zlecenie gminy;  

- inne usługi zlecone przez gminę; 

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym i w myśl ustawy nie wymaga 

zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład działa zgodnie z Regulaminem 

dostarczania wody                  i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy 

Tarnów. 

 

3. Rodzaj i struktura taryfy.    

      Taryfa za zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą zawierającą jednolitą cenę usługi         

i jednolitą stawkę opłaty za 1m3 wody dla wszystkich odbiorców, wieloczłonową 

zawierającą cenę abonamentu do 1m3 dostarczonej wody i stawki opłaty stałej 

(abonament).  

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

     W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ( w oparciu o zapisy ustawy z dnia              

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

ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy) 

wyłoniono jedną grupę taryfową:  

• gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy – symbol: Grupa 1, 

obejmującą wszystkich odbiorców usług wodociągowych ze względu na brak 

możliwości precyzyjnego wydzielenia kosztów na inne grupy. Związane jest to z 

jednolitą strukturą odbiorców wody stąd alokacja kosztów na inne grupy odbiorców w 

żaden sposób nie wpłynie na wysokość stawek w podstawowej grupie odbiorców. 

 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

    Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody: 



 

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług                     

w   obowiązującej wysokości. 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy         
i urządzenia  pomiarowe. 

 

      W rozliczeniach za dostarczoną wodę z odbiorcami usług zgodnie z ich 

sklasyfikowaniem do grupy taryfowej obowiązywać będą jednolite ceny i stawki opłat 

oraz niżej opisane zasady ich stosowania na podstawie: 

a) ceny – wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej wody. Ilość wody dostarczonej              

do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.  

b) stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej          

za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego 

całkowitego braku, wyrażonej w złotych za 1 przyrząd pomiarowy / miesiąc. Stawka 

opłaty abonamentowej za przyrząd pomiarowy ustalona została na podstawie kosztów 

związanych    z jego obsługą, oraz na podstawie kosztów związanych z wystawieniem i 

dostarczeniem faktur za dostarczoną wodę. Powyższy sposób wyliczania opłaty 

abonamentowej wynika         z przyjętych standardów ustalania opłat w sektorze 

wodociągowo – kanalizacyjnym.                                                                    

      W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody i 

dostarczonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3m-

cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na 

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 

wodomierza.  

  W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (zgodnie z art. 27 

w/w Ustawy). 

      Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat 

 Taryfowa grupa 
odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Netto Jedn. miary 

 1 2 3 4 

1 Grupa 1 

cena za dostarczoną wodę 3,06  zł/1 m3 

stawka opłaty abonamentowej 3,25  
zł/jeden przyrząd 
pomiarowy/m-c 



wodomierza jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on 

koszty sprawdzenia.                                                                  

        Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

pobierane są co dwa miesiące za wyjątkiem dużych odbiorców – co 1 m-c.       

        Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku 

poboru wody i dostarczonych ścieków.   

        Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i terminach 

określonych w umowie. 

 

   7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.   

      Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w 

oparciu o zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości 

poboru uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3. Dotyczy to 

zarówno zbiorowego zaopatrzenia wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 

oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowe                  

i odbiorców przemysłowych. 

     

7.1  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 Na terenie Gminy Tarnów Opolski z usług wodociągowych korzysta 98% 

gospodarstw domowych i zakładów, a na terenie Gminy Izbicko – miejscowość Grabów 

ok. 100%.  

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną      

do spożycia przez ludzi. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody                  

o odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, 

wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.  

Dla wszystkich odbiorców dostaw wody prowadzi usługi obejmujące swoim zakresem 

m.in. takie czynności jak: odczyty wodomierzy, rozliczanie ilości dostarczonej wody, 

okresową wymianę wodomierzy i zaworów przy wodomierzu, usuwanie awarii 

powstałych na sieciach i przyłączach wodociągowych, wykrywanie i usuwanie 

wycieków i uszkodzeń sieci, usuwanie skutków awarii, serwisowanie sieciowych 

urządzeń wodociągowych, kontrolowanie jakości dostarczanej wody, kontrolowanie 

jakości i poprawności wykonania przyłączy oraz nowych odcinków sieci 

wodociągowych.  

 



7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług  

      W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania na podstawie:  

- Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/71/95 z dn. 25 września 1995 w sprawie 

utworzenia zakładu budżetowego oraz statutu; 

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie 

jego działania; 

- umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych;  

przy zachowaniu standardów jakościowych określonych przepisami prawa m.in.: 

- przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ustalających wymagania 

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań 

bakteriologicznych i organoleptycznych. 

Bieżące analizy jakości wody są prowadzone przez Miejską Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Opolu z częstotliwością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61 poz. 417 z późn. zm.). 

 


