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48-200 Prudnik

znak sprawy: GLRZT.70.70.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej 

„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o. o. z siedzibą w Prudniku z dnia 22 czerwca 2021 r. 

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

gmin Prudnik oraz Lubrza na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 04 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o. o. z siedzibą w Prudniku (48-200), ul. 

Poniatowskiego 1 o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Prudnik i gminy Lubrza na okres 3 lat.
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Organ regulacyjny pismem z dnia 10 lutego 2021 r., znak : GL RZT.70.70.2021JB zawiadomił strony 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Prudnik i gminy Lubrza na 

okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 

sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ 

regulacyjny wystosował w dniu 10 lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.70.2021.JB wezwanie w trybie art. 

27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, do przedłożenia informacji i dokumentów dotyczących m.in.: korekty tabel, przedłożenia 

dokumentacji księgowej, przedłożenia planu amortyzacji, załączenia dokumentów o hurtowy zakup 

wody oraz umowy na energię elektryczną, wyjaśnienia wysokości marży oraz jej przeznaczenia, 

opisania stosowanych działań dotyczących optymalizacji kosztów, przedłożenia rejestru ilości 

i częstotliwości zrzutów burzowych oraz ścieków kanalizacji sanitarnej do odbiornika, informacji czy 

gminy Prudnik i Lubrza stosują dopłaty do cen wody i ścieków.

W piśmie z dnia 23 lutego 2021 r., znak: L.dz. K/535/05/02/2021, Wnioskodawca złożył wymagane 

dokumenty i wyjaśnienia. Z ww. pisma uzyskano również informację, że gminy Prudnik i Lubrza nie 

stosują dopłat do cen wody i ścieków.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny w dniu 26 lutego 2021r., znak: GL. 

RZT.70.70.2021.JB ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących: 

przedłożenia informacji jakie inne działalności Spółka prowadzi w ramach swojej działalności poza 

podstawową, przedstawienia sumy ilości odebranych ścieków od odbiorców usług, przedłożenia ilości 

ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi, przedłożenia ilość ścieków hurtowych dopływających do 

oczyszczalni ścieków oraz zweryfikowania zasadności proponowanych cen wraz z ich korektą.

W piśmie z dnia 11 marca 2021 r., znak: L.dz. K/681/06/03/2021, które wpłynęło do organu 

regulacyjnego w dniu 12 marca 2021r., Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty 

i wyjaśnienia. Spółka w odpowiedzi na wezwanie również podtrzymała swoje stanowisko w zakresie 

wysokości cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie dokonując 

korekty ich wysokości.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy w sprawie organ regulacyjny pismem z dnia 07 

kwietnia 2021 r., znak: GL.RZT.70.70.2021.JB, działając w trybie art 10 § 1 Kodeks postępowania 

administracyjnego, zawiadomił strony o zmianach zakończenia postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie i poinformował zgodnie z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego o przesłankach zatwierdzenia taryfy zależnych od strony, które nie zostały na dzień 

wysłania informacji spełnione lub wskazane, co winno skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z 

żądaniem strony.

W dniu 12 kwietnia 2021 r.. Wnioskodawca dokonał korekty ceny ścieków i marży zysku. Załączono 

aktualny projekt taryfy wraz z odpowiednimi tabelami kalkulacyjnymi.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. do organu regulacyjnego wpłynęło pismo z dnia 13 kwietnia 2021 r., 

w którym Wnioskodawca przedstawia dodatkowe argumenty uzasadniające przyjęcie korekty wniosku 
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taryfowego. Wnioskodawca wymienił zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach wnioski taryfowe innych gmin wraz z ich cenami i stawkami opłat. Organ 

regulacyjny, wyjaśnia, że każdy wniosek taryfowy jest poddawany szczegółowej analizie pod względem 

kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów z punktu widzenia celowości ich 

ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż wskazane przez Wnioskodawcę ww. przedsiębiorstwa 

w swoich wyjaśnieniach w sposób prawidłowy uzasadniły zaproponowane ceny za świadczone usługi 

we wnioskowanej wysokości.

Tego samego dnia, tj. 16 kwietnia 2021 r., do organu regulacyjnego wpłynęło pismo znak L.dz. 

D 991/06/04/2021, dotyczące zawiadomienia z dnia 7 kwietnia 2021r., w którym Spółka podniosła, że 

organ powinien wskazać, która z wymaganych prawem przesłanek nie została spełniona lub nie została 

wykazana dowodami przedłożonymi przez stronę oraz powinien pouczyć stronę, że niespełnienie 

przesłanek może uzasadnić wydanie decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Wnioskodawca wskazał, że 

stwierdzenie „ brak precyzyjnego zaplanowania niezbędnych przychodów na okres 3 lat, zastosowanie 

zawyżonych dla organu regulacyjnego cen stawek i opłat" są niekonkretne.

Organ regulacyjny używając sformułowania „brak precyzyjnego zaplanowania niezbędnych 

przychodów" wyjaśnia, iż w okresie obowiązywania taryfy przedsiębiorstwo powinno tak oszacować 

koszty, realnie ocenić sytuację, wziąć pod uwagę ile środków jest potrzebnych na jej funkcjonowanie, 

aby uniknąć przede wszystkim drastycznych wzrostów w kolejnych okresach ustalając planowane 

taryfy dla odbiorców usług. Bardzo ważnym narzędziem jest stosowanie maksymalnie możliwej 

optymalizacji kosztów w każdym możliwym obszarze. Organ zaznaczył, że nastawienie na płynność 

finansową przedsiębiorstwa jest jak najbardziej zrozumiałe, lecz należy szczególnie zwrócić uwagę na 

końcowe obciążenie odbiorców usług, którzy ostatecznie ponoszą konsekwencje nagłych podwyżek.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję, znak GLRZT.70.70.2021, 

odmawiającą zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Prudnik i gminy Lubrza na okres 3 lat oraz nakładająca na wnioskodawcę 

obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji poprawionego wniosku 

o zatwierdzenie taryfy w zakresie opracowania projektu taryfy, mając na uwadze konieczność ochrony 

odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat poprzez weryfikacje wartości 

niezbędnych przychodów.

W dniu 05 maja 2021 r. do siedziby organu regulacyjnego wpłynęło odwołanie od ww. decyzji złożone 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

Pismem z dnia 12 maja 2021 r. organ regulacyjny przekazał akta sprawy znak; GL.RZT.70.70.2021 

organowi odwoławczemu.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 17.06.2021 r., która 

wpłynęła do siedziby organu regulacyjnego dnia 22 czerwca 2021 r., orzekł o uchyleniu w całości 

zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Organ regulacyjny pismem z dnia 02 lipca 2021 r., znak ; GL. RZT.70.70.2021.JB, zawiadomił strony 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
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zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Prudnik i gminy Lubrza na 

okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 

sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę I zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ 

regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 05 lipca 2021 r. znak GL.RZT.70.70.2021.JB w trybie art. 27b 

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

ścieków, do przedłożenia informacji i dokumentów dotyczących m.in.: wyjaśnienia, czy Spółka odbiera 

i oczyszcza ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz czy koszty tej działalności zostały wyłączone 

z taryfy, wyjaśnienia czy w kalkulacji taryfowej zostały uwzględnione koszty reklamy I promocji oraz 

wskazania strat wody w poprzednim roku obrotowym.

W piśmie z dnia 13 lipca 2021 r., znak: L.dz. D 1879/13/07/2021, które wpłynęło do siedziby organu 

regulacyjnego w dniu 14 lipca 2021 r.. Wnioskodawca złożył wymagane wyjaśnienia.

W dniu 19 lipca 2021 r. Spółka dokonała autokorekty wniosku taryfowego polegającą na wyłączeniu 

kosztów promocji i reklamy.

Zawiadomieniem z dnia 27 lipca 2021 r. znak: GL.RZT.70.70.2021.JB organ regulacyjny poinformował 

strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem 

dowodowym.

Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, 

weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 

następuje.

Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf 

i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. 
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472 ze zm.). 

Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, 

poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie 

ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony 

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww.
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Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 

taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług 

przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego 

Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług 

przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu 

faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie 

z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. 

Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem 

kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich 

ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności 

uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe 

za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek 

opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom 

niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup 

odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone 

usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług 

poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 

z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.

Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost kosztów materiałów 

wzrost ceny hurtowego zakupu wody oraz wzrost kosztów wynagrodzeń. Planowane wysokości cen 

i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została 

oparta na: założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz 

wielkości usług i warunków ich świadczenia.

Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość 

kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości 

sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem poziomu sprzedaży w latach 2021 

- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.

Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę I zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.

W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono 

i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Prudnik i gminy Lubrza na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz 

złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 

uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Dyrektora

otrzymują:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul .Poniatowskiego 1,48-200 Prudnik
2. Wójt Gminy Lubrza, ul. Wolności 73,48-231 Lubrza
3. Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3,48-200 Prudnik
4. Wydział RZTa/a
5. BIP

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tek: +48 (32) 777 49 50 ( faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl www.wodY.gov.pl
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(przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

A

TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Gminy Prudnik i Gminy Lubrza - miejscowość Prężynka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

Prezes Zarządu - Paweł Kawecki

Kierujący przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 

48-200 Prudnik 
ul. Poniatowskiego 1

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGW WP 

z dnia 
....

Jolant ochół

P.O. Z-C

Prudnik, lipiec 2021



1. Rodzaje prowadzonej działalności

Taryfa została sporządzona zgodnie z:

• przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą;

• Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem 

w sprawie taryf.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług korzystających z wody w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz korzystających z usług odbioru ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 

świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 

z wyłączeniem,

• hurtowych odbiorców wody i hurtowych dostawców ścieków,

• wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i odprowadzania ich do odbiornika 

wydzieloną kanalizacją deszczową,

• usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Prudnik na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Gminy Prudnik 

nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r. oraz na terenie gminy Lubrza na podstawie zezwolenia udzielonego 

decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia 13.01.2003 r.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

• w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, 

z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;

• w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez 

usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych 

beczkami asenizacyjnymi oraz usługi w zakresie wykonywania przyłączy, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wykonuje również usługi w zakresie, doradztwa inżynieryjno-technicznego. Koszty tych działalności oraz koszty 

reklamy i promocji nie obciążają taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych 

taryfowych grupach odbiorców, przedsiębiorstwo określiło strukturę i rodzaj taryf:

• Taryfa wieloczłonowa zawierająca ceny i stawki opłat, w tym stawkę opłaty abonamentowej.

• Taryfa niejednolita zawierająca różne ceny za dostarczoną wodę, dla poszczególnych grup odbiorców 

usług.



Taryfa niejednolita zawierająca różne 

dla poszczególnych grup odbiorców usług.

ceny za odprowadzanie ściek ów,

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe 

grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

• wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców 

usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

• dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,

• strukturę planowanych taryf,

• spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich 

wdrożenia,

• stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

• wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe

W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:

a) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Taryfowa grupa Opis grup taryfowych

Grupa 1
Obiorcy usług w Gminie Prudnik, dla których faktura 

dostarczana jest w formie papierowej

Grupa 2
Obiorcy usług w Gminie Prudnik, dla których faktura 

dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

Grupa 3
Obiorcy usług w Gminie Lubrza, dla których faktura 

dostarczana jest w formie papierowej

Grupa 4
Obiorcy usług w Gminie Lubrza, dla których faktura 

dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

b) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych

Grupa I Obiorcy usług, dla których faktura dostarczana jest w formie 

papierowej

Grupa 2 Obiorcy usług, dla których faktura dostarczana jest w formie 

elektronicznej (e-faktura)



4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych 

obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

• cena - wyrażona w złotych za 1 m’ dostarczonej wody,

• stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości pobranej wody, 

l^acona za każdy miesiąc.

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

• cena - wyrażona w złotych za 1 m’ odebranych ścieków,

• stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości odebranych 

ścieków, płacona za każdy miesiąc.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania taryfy

W okresie 
od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania taryfy

W okresie 
od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania taryfy

1 Grupa 1
cena wody (zł/m^) 4,50 4,58 4,68
stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 7,70 7,70 7,70

2 Grupa 2
cena wody (zł/m3) 4,50 4,58 4,68
stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 6,20 6,20 6,20

3 Grupa 3
cena wody (zł/m^) 4,50 4,58 4,68
stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 7,70 7,70 7,70

4 Grupa 4
cena wody (zł/m^) 4,50 4,58 4,68
stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 6,20 6,20 6,20

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania taiyfy

W okresie 
od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania taryfy

W okresie 
od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania taryfy

1 Grupa 1

cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/mj 7,77 7,96 8,29

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 4,40 4,40 4,40

2 Grupa 2

cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m’) 7,77 7,96 8,29

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 2,90 2,90 2,90



ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody 

i rozliczeń, natomiast woda pobrana na cele przeciwpożarowe rozliczana będzie zgodnie z Rozdziałem 10 regulaminów 

dostarczania wody obowiązujących na terenie działania Spółki.

W taryfie przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie 

określonym na fakturze, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania 

lub dostarczenia w inny sposób.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego 

odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę-interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony 

środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania 

ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody 

i odprowadzanych ścieków. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu 

o takie same zasady techniczne i technologiczne.

W ramach prowadzonej działalności dostawy wody Przedsiębiorstwo zapewnia Odbiorcom możliwość korzystania 

z zastępczego punktu poboru wody zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Art. 8 ust.2 ustawy przedsiębiorstwo zapewnia Odbiorcom usług zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Obsługa poboru wody z zastępczego punktu jest prowadzona przez pracowników 

przedsiębiorstwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców, które 

wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje 

zadania określone w;

• regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gminy Prudnik,

• umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,

• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz 



Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.

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

Odbiorcy korzystający wyłącznie z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) Należności za dostawę wody ustala się jako iloczyn taryfowych cen za dostawę wody oraz odpowiadającej im ilości 

dostarczonej wody.

2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku 

jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

3) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się w zależności od sposobu rozliczenia odbiorcy 

jako iloczyn stawki opłaty abonamentowej za dostawę wody i liczby miesięcznych okresów rozliczeniowych.

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę niezależnie od ilości 

dostarczonej wody.

Odbiorcy korzystający z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

1) Należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen za dostawę 

wody i odprowadzanie ścieków oraz odpowiadającej im ilości dostarczonej wody 

i odprowadzonych ścieków.

2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

3) Ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody, a w przypadku zamontowanego 

dodatkowego wodomierza pomniejszana jest o ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z jego wskazaniami.

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się w zależności od sposobu rozliczenia odbiorcy 

jako sumę iloczynów stawek opłat abonamentowych za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków i liczby 

miesięcznych okresów rozliczeniowych.

5) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę niezależnie od ilości 

dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Odbiorcy korzystający wyłącznie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen za odprowadzanie ścieków oraz 

odpowiadającej im ilości odprowadzonych ścieków.

2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń 

pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub 

określonej w umowie.

3) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się w zależności od sposobu rozliczenia odbiorcy 

jako iloczyn stawki opłaty abonamentowej za odbiór ścieków i liczby miesięcznych okresów rozliczeniowych.

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę niezależnie od ilości 

odprowadzonych ścieków.

Na podstawie niniejszej taryfy będzie rozliczana także gmina zgodnie z obowiązującą ceną dla taryfowej Grupy 1 

za ilość wody pobranej ze studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann oraz do zraszania publicznych 



ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań 

bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno

kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.




