
        Załącznik nr 1 

                                                                                                                               do Wniosku o zatwierdzenie  taryfy   

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt taryfy dla  

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski  

na okres 3 lat  

 

 

została opublikowana w „.......................................”. Treść taryfy jest wywieszona kan. Z 
dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy 
poprzedniej. 
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1. Rodzaje prowadzonej działalności 

 

Park Technologiczno - Innowacyjny Sp. z o.o. w Przyworach ul. Wiejska 13, 46-050 Tarnów Opolski, 
jest przedsiębiorstwem wielobranżowym.  Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa  wynikającym z  
umowy spółki i wpisu do rejestru sądowego jest : 

1) naprawa i remonty maszyn, 

2) wynajem wózków widłowych, maszyn i urządzeń, 

3) wynajem pojemników na odpady komunalne, 

4) administrowanie lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, 

5) wywóz nieczystości płynnych, 

6) zimowe utrzymanie dróg, 

7) pielęgnacja terenów zielonych, 

8) zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

9) zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tarnów Opolski 
przedsiębiorstwo prowadzi od dnia 01.09.2016 r., a działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków od dnia 01.01.2017 r. Podstawą działalności w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych jest 
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków – decyzja z dnia 16.09.2016r. nr ZPŚ.7021.1.2016.   

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie 
całej Gminy Tarnów Opolski jest:  

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2) rozprowadzanie wody, 

3) wymiana i legalizacja wodomierzy ( głównych) 

4) prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń wodociągowych,                      
w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej, 

5) wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców wody, 

6) wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury wodociągowej, 

7) programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowo. 
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Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w 
miejscowości Przywory i Kąty Opolskie na terenie Gminy Tarnów Opolski jest:  

1) odbiór i  odprowadzanie ścieków,  

2) wykonywanie instalacji kanalizacyjnych, 

3) prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń kanalizacyjnych, w celu 
utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej, 

4) wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców usług kanalizacyjnych, 

5) wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury kanalizacyjnej, 

6) działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska. 

 

Odebrane ścieki odprowadzane są hurtowo do oczyszczalni ścieków w Opolu, gdzie następuje ich 
oczyszczanie. Na usługę hurtowego oczyszczenia ścieków przedsiębiorstwo ma zawartą umowę z firmą 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.  

 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

 

1) Taryfa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest taryfą niejednolitą wieloczłonową.  

Zawiera zróżnicowaną cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody i jednolitą stawkę opłaty 
abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług. 

2) Taryfa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest taryfą niejednolitą wieloczłonową. 
Zawiera  jednolitą cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków  i różne dla poszczególnych grup 
odbiorców stawki opłaty abonamentowej.  

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 

1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców 
usług według celu poboru wody (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne): 

 odbiorcy indywidualni (cel: realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi), 

 odbiorcy instytucjonalni (cel: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody). 

Dla obu grup taryfowych stosowany jest dwumiesięczny okres rozliczeniowy. 

Podział na taryfowe grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
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 Grupa G1 – obejmuje odbiorców indywidualnych, rozliczanych w dwumiesięcznym 
okresie rozliczeniowym, 

 Grupa G2 - obejmuje  odbiorców instytucjonalnych, rozliczanych w dwumiesięcznym 
okresie rozliczeniowym. 

2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców 
usług, w związku z różnymi okresami rozliczeniowymi: 

 odbiorcy rozliczani w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 

 odbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Dla obu grup taryfowych stosowana jest jednakowa cena za 1 m3 ścieków. 

 Grupa G3 – obejmuje  odbiorców indywidualnych odprowadzających ścieki bytowe 
z gospodarstw domowych, rozliczanych w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, 

 Grupa G4 - obejmuje  odbiorców instytucjonalnych odprowadzających zarówno ścieki 
bytowe jak i przemysłowe, rozliczanych w miesięcznym okresie rozliczeniowym.  

 

3) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 

 

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Rodzaj cen i 
stawek opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

w okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 25 do 36  
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

netto 1) brutto 2) netto 1) brutto 2) netto 1) brutto 2) 

 

 

1 

 

Grupa G1 

Odbiorcy 
indywidualni 

cena wody (zł/m3) 3,52 3,80 3,69 3,99 3,87 4,18 

stawka opłaty 
abonamentowej 

6,50 7,02 6,66 7,19 6,83 7,38 
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Grupa G2 

odbiorcy 
instytucjonalni 

cena wody (zł/m3) 3,56 3,84 3,74 4,04 3,91 4,22 

stawka opłaty 
abonamentowej 

6,50 7,02 6,66 7,19 6,83 7,38 
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1) Cena / stawka opłaty abonamentowej netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług, 

2) Cena / stawka opłaty abonamentowej brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24b. 1 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki 
opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. 

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

 

 

Rodzaj cen i 
stawek opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

w okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 25 do 36  
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

netto 1) brutto 2) netto 1) brutto 2) netto 1) brutto 2) 

 

1 

Grupa G3 

odbiorcy 
indywidualni 

cena ścieków 
(zł/m3) 

9,14 9,87 9,60 10,37 10,08 10,89 

stawka opłaty 
abonamentowej 

9,34 10,09 9,57 10,34 9,81 10,59 
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Grupa G4 

odbiorcy 
instytucjonalni 

cena ścieków 
(zł/m3) 

9,14 9,87 9,60 10,37 10,08 10,89 

stawka opłaty 
abonamentowej 

14,46 15,62 14,82 16,01 15,19 16,41 

 

 

1) Cena / stawka opłaty abonamentowej netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług, 

2) Cena / stawka opłaty abonamentowej brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24b. 1 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki 
opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. 

 

 

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

 

 

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
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i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

2) Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiedniej grupy 
dokonywane będą uwzględniając  : 

 Cenę netto (w zł/m3) pomnożoną przez ilość m3 wody / ścieków + należny podatek od 
towarów i usług, 

 Stawkę netto opłaty abonamentowej – należnej za każdy okres rozliczeniowy bez względu 
na ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków, wyrażonej w zł / jeden okres 
rozliczeniowy + należny podatek od towarów i usług.   

3) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach 
i w terminach określonych w umowie. 

4) Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiedniej grupy 
dokonywane będą : 

 w okresach dwumiesięcznych - odbiorcy indywidualni, 

 w okresach jednomiesięcznych - odbiorcy instytucjonalni.  

5) Odbiorcy indywidualni i instytucjonalni za usługi zaopatrzenia w wodę rozliczani są na 
podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych na wszystkich ujęciach wody.    

6) Za usługi odprowadzania ścieków odbiorcy rozliczani są na podstawie zużycia wody, 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierzy zainstalowanych na wszystkich ujęciach 
wody, jako ilość równą dostarczonej wody. 

7) Ilość ścieków dla nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 
podstawie wskazań tych urządzeń.  

8) W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy 
( podlicznik) do celów ustalenia wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzanych ścieków 
ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego i dodatkowego (podlicznika).  

9) W przypadku braku wodomierza na ujęciach wody, ilość wody i ścieków ustala się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody ( ryczałt). a w przypadku braku 
odniesienia w tych normach - jako równą ilości wody i ścieków określonej w umowie.  

10)  Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca 
usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 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. 
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5. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

 

1) Zakres świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :   

a) dostarczenie wody wszystkim odbiorcom z terenu Gminy Tarnów Opolski,  

b) odczyty wodomierzy  u wszystkich odbiorców z terenu Gminy Tarnów Opolski.  

  

2) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków:  

odprowadzenie ścieków od odbiorców zaliczanych do grupy G3 i G4 z miejscowości 
Przywory i Kąty Opolskie. 

 

3) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania na podstawie: 

 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja z dnia 16.09.2016r. nr ZPŚ.7021.1.2016. 

 Obowiązującego na terenie Gminy Tarnów Opolski  Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, 

 Umów z poszczególnymi odbiorcami usług, 

przy zachowaniu standardów jakościowych określonych przepisami prawa m.in. przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych i organoleptycznych. 

 

4) Bieżące analizy jakości wody i ścieków  prowadzone są przez Miejską Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Opolu. Jakość wody w sieci wodociągowej Tarnowa Opolskiego zarówno 
pod względem fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym jest zgodna z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej spożycia przez ludzi. 
Odbiorca wody otrzymuje jakościowo dobry „produkt”. Ponadto właściwą jakość wody deklaruje 
także Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu, która co miesięcznie przeprowadza 
badania wody w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. 

 


