
Uchwała Nr LIV/394/10

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od  4 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( tekst jednolity z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24a ustawy 

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

(  tekst  jednolity  z  2006r.  Dz.  U  Nr  123,  poz.  858  z  późniejszymi  zmianami)  uchwala  się, 

co następuje :

§1.  Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

obowiązującą  na  terenie  Gminy  Byczyna  dla  odbiorców  usług,  świadczonych  przez  Zakład 

Gospodarki Komunalnej spółka z o. o , w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Taryfa obowiązuje od dnia 4 czerwca 2010 roku do  31 maja 2011 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny

§4. Taryfy określone w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24a ust.4 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

( tekst jednolity z 2006r. Dz. U Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

§ 5.Traci moc uchwała Nr LII/377/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2010 r., w 

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków 

na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011roku. 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2010 roku .

                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

   w Byczynie:

 
      Zdzisław Roman Biliński 



Załącznik do Uchwały Nr LIV/394/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca  na  terenie  Gminy  Byczyna  dla  odbiorców  usług  w  zakresie  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  świadczonych  przez  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Byczynie Sp. z  o. o

na okres: od dnia 4 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r.

Spis treści ( zgodnie z § 4 ust. 1,2 i 3  rozporządzenia  Ministra Budownictwa  z dnia 28 czerwca 

2006r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków):

1. Informacje ogólne.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

4. Rodzaje i wysokość cen.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w

przyrządy i urządzenia pomiarowe.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

•1) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

•2) Zakres świadczonych usług

1. Informacje ogólne .

Niniejsza taryfa została opracowana przez  Burmistrza Byczyny w związku z delegacją  zawartą w 

treści art. 24 a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( teks jednolity z 2006r. Dz. U Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). 

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w Byczynie  Sp.  z  o.  o   prowadzi  na  terenie  Gminy Byczyna 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  

i jako podmiot  powstały w ramach przekształcenia  gminnego zakładu budżetowego w spółkę 

prawa handlowego, posiada zezwolenia Burmistrza Byczyny  wydane w dniu 27.04.2010 nr Bk.VII 

– 7615 1/ 10



3.Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków występują następujące 

taryfowe grupy odbiorców:

1) woda:

a) gospodarstwa domowe

b) pozostali odbiorcy.

2) ścieki ( spływające siecią kanalizacji sanitarnej i burzowej , dowożone do punktu 

zlewnego ):

a) gospodarstwa domowe 

b) pozostali odbiorcy.

4.Rodzaje i wysokość cen.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt 3 

taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny dla poszczególnych grup odbiorców (stosowana jest taryfa 

niejednolita).

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

1 2 3

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka

Gospodarstwa domowe
cena za dostarczaną wodę 2,57 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 1,87 zł / lokal

Pozostali odbiorcy
cena za dostarczaną wodę 2,57 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 1,87 zł/ lokal

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

1 2 3
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka
Gospodarstwa domowe cena za odprowadzanie ścieków 4,25 zł/m3
Pozostali cena za odprowadzanie ścieków 5,37 zł/m3



Tabela 3  Wysokość cen i stawek opłat za ścieki przyjmowane przez punkt zlewny na 

oczyszczalni ścieków w Byczynie

1 2 3

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka

Gospodarstwa domowe cena za przyjęcie ścieków 5,60 zł/m3
Pozostali cena za przyjęcie ścieków 8,80 zł/m3

Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat za ścieki opadowe.

1 2 3
Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Jednostka

Gospodarstwa 
domowe

opłata stała (abonament) za przyłącze do sieci 
kanalizacji burzowej 1,00  zł/ sztukę

Przemysł i pozostali 
odbiorcy usług

Cena za odprowadzanie ścieków odpadowych 
odprowadzanych z terenów utwardzonych , 
placów i dróg 

0,08zł/ m2

Tabela 5. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa :

1 2 3
Lp. Rodzaj usługi zł

1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych 250

Do cen określonych w kolumnie 3 tabel od 1 do  5 dolicza się podatek VAT, zgodnie z art. 41 

ustawy z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów i  usług  (  Dz.  U.  Nr  54  poz.  535  ze 

zmianami).

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w

przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone  

są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w punkcie 1 taryfy. Z uwagi 

na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania ZGK Sp. z o.o w wodomierze, 

ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku 

urządzenia  pomiarowego,  ilość  zużytej  wody  ustala  się  w  oparciu  o  przepisy  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe 

ustala  się  w  oparciu  o  ich  wskazania.  W  przypadku  braku  urządzenia  pomiarowego,  ilość 



dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej . 

W  rozliczeniach  ilości  odprowadzonych  ścieków  bezpowrotnie  zużytej  wody  uwzględnia  się 

wyłącznie  w przypadkach ,  gdy wielkość  ich  zużycia  ustalona  jest  na podstawie  dodatkowego 

wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza 

głównego,  ilość  pobranej  wody  ustala  się  na  podstawie  średniego  zużycia  wody  w  okresie  

3 miesięcy 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. ZGK Sp z. o. o  

na  wniosek  odbiorcy  usług  dokonuje  kontroli  funkcjonowania  wodomierza  głównego,  jednak  

w  przypadku  stwierdzenia  prawidłowego  funkcjonowania  wodomierza,  koszty  kontroli  ponosi 

odbiorca. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na

warunkach i w terminach określonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

•1) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, 

które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w tym Regulaminu dostarczania  wody i 

odprowadzania  ścieków  uchwalonym  przez  Radę  Miejska  w  Byczynie   uchwałą  z  dnia  25 

października  2006r.,  nr  XLII/385/06  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i 

odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Byczyna.

•2) Zakres świadczonych usług.

ZGK Sp. z o.o  świadczy dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i 

dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i ich oczyszczania za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu ZGK Sp. z o o


