
 

Uchwała Nr XXVIII/210/12
Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 29 listopada 2012r.

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

ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres   od 1 stycznia do 31 grudnia  2013roku

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. 24 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 taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Byczyna stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia  2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Taryfy określone w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust.7 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).

Przewodniczący Rady Miejskiej

    w Byczynie

 

Grzegorz Kapica

 



Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie
Nr  XXVIII/210/12 z dnia 29 listopada 21012r..

1.Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie  Gminy Byczyna na okres 12 miesięcy 
od dnia  1  stycznia  2013 r.  do dnia  31  grudnia  2013 roku.  Taryfy określają  także  warunki  ich 
stosowania. Taryfy zostały opracowane  na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U Nr 123, 
poz.858  z 2006 r. ) zwanej dalej ustawą oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U 
Nr  123,  poz.  886),  zwanego  dalej  rozporządzeniem.  Taryfowe  ceny  i  stawki  opłat  dotyczą 
wszystkich  odbiorców  usług  wodociągowo   –  kanalizacyjnych  świadczonych  przez  Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie.
  

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z hydrantów zużytą 
na cele  przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

2.Rodzaje prowadzonej działalności.

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.   prowadzi  działalność  w  zakresie  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 
przez  Burmistrza  Byczyny  –  decyzja  z  dnia  27.04.2010r.,  Nr  Bk.VII-7615-1/10.  Przedmiotem 
działania  Spółki  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę   i  zbiorowego  odprowadzania 
ścieków jest:

– pobór i uzdatnianie wody                   - PKD 36.00.20.A
– rozprowadzanie wody                        - PKD 36.00.20.B
– odbiór i oczyszczanie ścieków           - PKD 37.00.11

Spółka  eksploatuje  pięć  ujęć  wody w miejscowościach:  Byczyna,  Polanowice,  Kostów,  Kastel, 
Dobiercice. Zaopatruje w wodę około 99% mieszkańców gminy w  23 miejscowościach. 

Spółka eksploatuje nową mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków  w Byczynie 
oddaną do użytku w grudniu 2007 r. spełniającą wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Oczyszczalnia  pracuje  według  technologii  wysokostężonego  osadu  uzyskując  typowe  dla 
technologii efekty eliminacji zanieczyszczeń.

3.Rodzaj i struktura taryfy.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  z wszystkimi grupami taryfowymi 
obowiązuje taryfa  składająca się: 



Rodzaj Struktura taryfy
Dostarczanie wody   Jednolita 

Wieloczłonowa 
Odprowadzanie ścieków Niejednolita 

Jednoczłonowa 
Odprowadzanie ścieków opadowych i 

roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych 
o trwałej  nawierzchni.

Niejednolita 
Jednoczłonowa 

Definicje  :  Ilościowa  taryfa  niejednolita  oznacza  zestaw  odrębnych  opłat  dla  każdej  grupy 
odbiorców. Natomiast taryfa wieloczłonowa składa się z  miesięcznej opłaty stałej, pokrywającej 
część kosztów stałych, oraz opłat dodatkowych ( zmiennych ) , które pokrywają pozostałe koszty 
stałe i zmienne.
                   
 4.Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu 
wykorzystania  wody lub  odprowadzania  ścieków,  a  także  na  podstawie  sposobu  rozliczeń   za 
świadczone  usługi.  Uwzględniając  zróżnicowanie  kosztów oraz  sposób  korzystania  z  urządzeń 
dokonano podziału odbiorców usług  na grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  jak  i  w  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków   wyłoniono  trzy  grupy  taryfowe 
odbiorców usług, które obejmują :

 I grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.

1.Gospodarstwa domowe odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych
Przemysł i usługi, pozostali odbiorcy, (m.in.gmina za wodę dostarczoną do celów 
przeciwpożarowych oraz do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów 
zielonych )
- została wyodrębniona 1 grupa obejmująca wszystkich  zużywających wodę wymienionych w 
punkcie 1.

 II grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków.

1.Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (m.in.: administracja oświata i wychowanie,ochrona 
zdrowia i opieka społeczna)
2.Przemysł i usługi.

 III grupa odbiorców usług odprowadzających ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni  
 zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

1.Gospodarstwa domowe.
2.Przemysł i  pozostali odbiorcy usługi.

Na terenie gminy Byczyna nie zamontowano dotychczas urządzeń pomiarowych do wskazań ilości 
dostarczanych ścieków.



5.Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4  obowiązują 
poniżej wyszczególnione ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

       W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:

1.Ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
2.Stawki opłaty abonamentowej – wodomierz główny - w rozliczeniach dokonywanych w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego. Opłata naliczana jest niezależnie od ilości 
dostarczanej wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego 
poboru wody lub też w przypadku jego całkowitego braku, wyrażona w zł na odbiorcę usług 
za miesiąc . 

      W rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa składająca się z:

      1.   Ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
2.Ceny wyrażonej w złotych za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, 
z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową.
3.Ceny  wyrażonej (abonament ) w złotych w rozliczeniach za ścieki opadowe i roztopowe 
odprowadzane kanalizacją deszczową . 
       
Pozostałe opłaty. 
1. Stawka opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa - wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług .
 
      
      
           Tabela 1 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka 
netto

 Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

    I.
1. Gospodarstwa domowe ,przemysł 
i usługi, pozostali odbiorcy,woda 
pobrana na cele 
przeciwpożarowe,do zasilania 
publicznych fontann i do zraszania 
terenów publicznych 

1. Cena za 1 m3 
dostarczonej wody
2. Stawka opłaty 
abonamentowej
- wodomierz główny

  
  3,42

   
  

 3,20
   

zł/m3
      

zł/odbiorca /
m-c



          Tabela 2 .  WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Stawka 
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

    I. Gospodarstwa 
domowe,
pozostali odbiorcy,

Cena za 1 m3
 zrzuconych ścieków do
 kanalizacji

     
 5,10

         
zł/m3

II . Przemysł i usługi Cena za 1 m3
 zrzuconych ścieków do kanalizacji

6,88 zł/m3

          Tabela 3 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ŚCIEKI OPADOWE

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Stawka 
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

   I. Gospodarstwa domowe Opłata stała (abonament) za 
odprowadzone ścieki opadowe i 
roztopowe

        1,00 zł/odbiorcę

  II. Przemysł i pozostali 
odbiorcy usługi

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

        0,07 zł/m2 

          Tabela 4 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA POZOSTAŁE USŁUGI

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka 
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

I Odbiorca usługi Stawka opłaty za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowych lub 
kanalizacyjnych 1)

     30,00 zł szt. 

1)   Powyższa  stawka  zawiera  koszty  prób  technicznych  zgodnie  z  §5  ust.  7  Rozporządzenia 
Ministra  Budownictwa  z  dnia  28.06.2006  r.  w  sprawie  określenia  taryf,  wzoru  wniosku  o 
zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dy. U. Nr 127 poz. 886 ).
Wyżej  wymieniona  stawka  nie  obejmuje  robót  przyłączeniowych  i  materiałów  obliczanych  na 
podstawie cennika zakładowego .                 

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1, 2, 3  i 4,  zgodnie z § 2, pkt. 9 - 11 
Rozporządzenia  dolicza  się  podatek  od  towarów i  usług   w wysokości  określonej   odrębnymi 
przepisami                 



6. 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 pkt.  1 Taryf.  O ile  umowa 
zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej  łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  pobierana  jest  za  każdy  miesiąc,   w  którym  obowiązywała 
umowa czyli były świadczone usługi. Opłata abonamentowa  regulowana jest przez Odbiorcę usług 
niezależnie  od  tego,  czy  Odbiorca  usług  pobierał  wodę.   Odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za 
świadczone  usługi  na  warunkach  i  w  terminach  określonych  w  umowie.  W  obiektach 
wyposażonych w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 
ich wskazań. W przypadku braku wodomierza ilość wody określa się na podstawie norm zużycia 
wody  ustalonych  na  podstawie  odrębnych,  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów.  W 
przypadku  braku  wyposażenia  budynków  w  urządzenia  pomiarowe  do  pomiaru  ilości 
odprowadzanych  ścieków,  a  dotyczy to  100% odbiorców usług,  ilość  dostarczanych  ścieków , 
zgodnie z art. 27, ust. 5, ustawy ustala się jako równą ilość wody pobranej. W rozliczeniach ilości 
odprowadzanych  ścieków  ilość  bezpowrotnie  zużytej  wody  uwzględnia  się  wyłącznie  w 
przypadkach,  gdy  wielkość  jej  zużycia  na  ten  cel  ustalona  jest  na  podstawie  dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług po spełnieniu  warunków technicznych ( art. 
27, ust. 6 ustawy ).W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej,  ilość pobranej  wody ustala  się  na podstawie średniego zużycia  wody w okresie  trzech 
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.  Spółka 
wodociągowo-kanalizacyjna dokonuje sprawdzenia sprawności wodomierza  na wniosek odbiorcy 
usług,  jednak  w  przypadku  braku  potwierdzenia  jego  niesprawności  koszty  ekspertyzy  ponosi 
odbiorca.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1.Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę,  dokonywane  jest  dla  wszystkich  odbiorców usług  w oparciu  
o  takie  same  zasady  technologiczne  i  techniczne.  W zakresie  dostawy  wody  Spółka   ponosi 
jednakowe  koszty  stałe  obsługi  swoich  klientów,  co  uzasadnia  stawkę  opłaty  abonamentowej. 
Koszty te ponoszone są niezależnie od tego, czy dany odbiorca w danym okresie będzie faktycznie 
pobierał wodę czy też brak będzie jej zużycia, ponieważ ich wystąpienie wymuszone jest przez 
proces produkcji wody i gotowość jej dostarczania 
Wszyscy odbiorcy przyłączeni do sieci  kanalizacji  sanitarnej,  korzystający z usług Spółki  ,  są 
jednocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
W przypadku ścieków zakres usług dla  klientów jest zróżnicowany ze względu na  jakość ścieków 
( stopień zanieczyszczeń ) .Stosuje się dwie grupy odbiorców :
1)gospodarstwa domowe,pozostali odbiorcy
2)przemysł i usługi
7.2.Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.

Określone w taryfie  ceny i  stawki  opłat  stosuje  się  przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w 
Regulaminie  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Byczyna.  Jakość wody produkowanej  przez Spółkę  jest  zgodna z  normami krajowymi  
i europejskimi.
 8.Uzasadnienie wniosku taryfowego



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości  dostaw i 
odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę 
interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.Na 
terenie  gminy  Byczyna  z  usług  wodociągowych  korzysta  99%  odbiorców  ludności,  a    
z  usług  kanalizacyjnych  44%.  Niektóre  sieci  wodociągowe  na  terenie  Byczyny  przy  pomocy 
których  dokonywane  jest  rozprowadzanie  wody  wymagają  stałych  remontów  i  konserwacji. 
Niektóre z nich są eksploatowane powyżej 50 lat.W zakresie jakości świadczonych usług Spółka 
realizuje zadania określone:
– w regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Byczyna,
– w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
– w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące

jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  w  tym  wymagań  bakteriologicznych, 
fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody oraz oczyszczonych ścieków prowadzone są aktualnie przez JARS 
Sp. z o.o. 05-119 Legionowo, Łajski ul. Kościelna 2a   na podstawie zawartej umowy.
Opłata abonamentowa obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego, czy poszczególni klienci 
pobierają  wodę  czy  też  nie.  Jest  to  rozwiązanie  bardziej  sprawiedliwe  dla  tych  wszystkich 
odbiorców, którzy dotychczas dokonali opłat tylko za ilość pobranej wody. Spółka  zobowiązana 
jest  do  zapewnienia  ciągłości  dostaw  wszystkim  odbiorcom  czyli  do  stałej  gotowości  do 
świadczenia  usług.  Znajduje  to  odzwierciedlenie  w  postaci  konkretnie  ponoszonych  kosztów 
stałych  bez  względu  na  ilość  pobieranej  wody.   Taryfa  dwuczłonowa  gwarantuje  częściowo 
pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw.
W zakresie odprowadzania ścieków opadowych wyłoniono dwie grupy odbiorców :
1) Gospodarstwa domowe gdzie  stawka (  abonament  )  obowiązuje  za jedno przyłącze do sieci 

kanalizacji  burzowej
2) Przemysł i pozostali  gdzie stawka zależna jest od wielkości powierzchni utwardzonych

Wprowadzenie  opłat  jest  spowodowane  ponoszeniem  kosztów  przez  Spółkę  w  zakresie 
utrzymania sieci.

Opłata jest płatna co miesiąc bez względu na to czy są odprowadzane wody opadowe, czy nie. 
Opłata ta pokrywa koszty  utrzymania sieci oraz zawiera  opłaty na rzecz ochrony środowiska.    
        Podstawę przy ustalaniu taryf na okres od 1 stycznia  2013 r. do 31grudnia 2013 r. stanowiły 
dane z ewidencji księgowej  prowadzonej w Spółce . Do obliczeń kosztów planowanych z tytułu 
wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zastosowano średnioroczny wskaźnik cen i usług 
konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej( inflacja  tj. 2,8 % ) .Koszty materiałów i usług 
transportowych mnoży się przez średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu ( w/g. 
danych GUS 4,6% ). 
Spółka uwzględniła w niezbędnych przychodach stanowiących podstawę ustalenia nowych cen i 
stawek opłat, koszty wynikające z inwestycji objętych wieloletnim planem :
  1 . zakup wodomierzy na kwotę       50000,00 zł 
  2.  opracowanie dokumentacji projektowej : 
        a) . budowy sieci wodociągowej             30000,00 zł
        b).  budowy sieci kanalizacyjnej               5000,00 zł
        c).  budowy sieci kanalizacji deszczowej 8000,00 zł 
  3. Wymiana 30 przyłączy wodociągowych  w Polanowicach 30000,00 zł 
  Przy prognozowaniu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na przyszły rok przyjęto sprzedaż 
z roku  2011 (m-ce IX-XII ) oraz z 2012 r. ( m-ce I-VIII ). 


