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1. Informacje ogólne 
 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Ślemień 

na okres 12 miesięcy: od dnia 1 października 2011 do 30 września 2012 roku.  

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. jedn. Dz. 

U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

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

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 

886), zwanego dalej Rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, 

rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, uŜyte w tekście pochodzą z ustawy lub 

rozporządzenia.  

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru 

ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu, z wyłączeniem usług 

świadczonych przy uŜyciu wozu asenizacyjnego. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje takŜe cenę za wodę pobraną z ulicznych studni i zdrojów 

ulicznych, wodę zuŜytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoŜarowe oraz do zraszania 

publicznych ulic i terenów zielonych.  

 
2. Rodzaj prowadzonej działalno ści 

 
Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu Nr IX/58/2007 z 

dnia 4 października 2007 r.  

Zgodnie z uchwałą przedmiot działalności ZUK stanowi: 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody 

usługobiorcom, z którymi zawarto umowę , za pomocą urządzeń wodociągowych.  

2. W zakresie zbiorowego odprowadzenie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z 

którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi takŜe inną działalność, nie będącą 

przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciąŜają kosztów dostarczania wody i 

odbioru ścieków.  

 

3. Struktura i rodzaj taryf 
 
Zakład Usług Komunalnych wybiera : 

• dla zaopatrzenia w wodę : taryfę niejednolitą , wieloczłonową , która składa się z ceny za 1 m³ 

wody i opłaty abonamentowej. Ceny 1 m³ są zróŜnicowane dla poszczególnych grup 

odbiorców. 

dla odprowadzania ścieków: Ceny za 1m³ ścieków są zróŜnicowane dla poszczególnych grup 

odbiorców 
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4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 

zuŜycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, a takŜe na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.  

Uwzględniając zróŜnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób 

korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na 

następujące taryfowe grupy odbiorców usług: 

 

�  W zakresie zbiorowego dostarczania wody 
 

LP 
TARYFOWA GRUPA 

ODBIORCÓW 
CHARAKTERYSTYKA TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW 

USŁUG 
1 2 3 

1 GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do 
nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną 
w oparciu o wskazania wodomierza. Gospodarstwa zasilane 
grawitacyjnie ze zbiornika wyrównawczego. 

2 PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Odbiorcy usług posiadający prywatną działalność ,rozliczani 
za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 
wodomierza. 

3 
INSTYTUCJE 
UśYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

Odbiorcy usług tj. szkoły .przedszkola, Urząd Gminy, OSP 

 
 
� W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

LP 
TARYFOWA GRUPA 

ODBIORCÓW 
CHARAKTERYSTYKA TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW 

USŁUG 
1 2 3 

1 GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do 
nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną 
w oparciu o wskazania wodomierza. Gospodarstwa zasilane 
grawitacyjnie ze zbiornika wyrównawczego. 

2 PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Odbiorcy usług posiadający prywatną działalność ,rozliczani 
za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 
wodomierza. 

3 
INSTYTUCJE 
UśYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

Odbiorcy usług tj: szkoły, OSP, UG rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zuŜytej wody 
ustalonej na podstawie  wskazań wodomierza 

 
 
5.   Rodzaje i wysoko ść cen i stawek opłat 
 
Struktura taryfowa – woda 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa 

dwuczłonowa składająca się z: 

1. Cena-wyraŜona  w złotych za 1m³ dostarczonej wody 

2. Stawka opłaty abonamentowej - niezaleŜnie od ilości dostarczonej wody –płaconej za kaŜdy 

miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub tez całkowitego jego braku 

wyraŜonej zł/wodomierz/miesiąc 
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Stawka opłaty abonamentowej wyraŜana jest w złotych na wodomierz na miesiąc i jest stosowana 

odrębnie (odbiorca płaci wyłącznie jeden z rodzajów opłaty) w następujących przypadkach: 

1. Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych – w rozliczeniach 

w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość 

wody bezpowrotnie zuŜytej,  

2. Za jednostkę usługi odczytu wodomierza – w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku  wielolokalowym, 

3. Za rozliczanie naleŜności za ilość dostarczonej wody – w rozliczeniach na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody. 

Opłaty te pokrywają odpowiednio następujące koszty: 

- utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,  

- odczytu wodomierza,  

- rozliczenia naleŜności za wodę lub ścieki.  

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny 

wyraŜone w złotych za m3  w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.  

 

Struktura taryfowa – ścieki 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa 

dwuczłonowa składająca się z: 

1. Cena-wyraŜona  w złotych za 1m³ odprowadzonych ścieków 

2. Stawka opłaty abonamentowej płaconej comiesięcznie.  

Stawka opłaty abonamentowej wyraŜana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc i jest stosowana 

odrębnie (odbiorca płaci wyłącznie jeden z rodzajów opłaty) w następujących przypadkach: 

1. Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych– w rozliczeniach 

ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŜytej, w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku  wielolokalowym, lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zuŜycia wody,  

2. Za jednostkę usługi odczytu urządzenia pomiarowego – w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania urządzenia pomiarowego. . 

Opłaty te pokrywają odpowiednio następujące koszty: 

- utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,  

- odczytu urządzenia pomiarowego. ,  

- rozliczenia naleŜności za wodę lub ścieki. 

� Wysoko ść cen  i stawek opłat za dostarczon ą wod ę  
 

LP 
TARYFOWA 

GRUPA 
ODBIORCÓW 

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. 
Miary 

Cena 
netto Cena z Vat 

1 2 3 4 5 6 

1 GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

Cena za dostarczoną 
wodę  
 
Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/m³ 
 
 
zł/wodom./miesiąc 

3,93 
 
 
 

4,90 

4,24  
 
 
 

5,29 
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2 PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Cena za dostarczoną 
wodę  
 
Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/m³ 
 
 
zł/na 
wodom./miesiąc 

4,55 
 
 
 

4,90 

4,92 
 
 
 

5,29 

3 
INSTYTUCJE 
UśYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

Cena za dostarczoną 
wodę  
 
Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/m³ 
 
 
zł/na 
wodom./miesiąc 

3,93 
 
 
 

4,90 

4,24  
 
 
 

5,29 

 
� Wysoko ść stawek opłat za odprowadzenie ścieków 
  

LP TARYFOWA 
GRUPA 

ODBIORCÓW 
WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. 

Miary 
Cena 
netto Cena z Vat 

1 2 3 4 5 6 

1 GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

Cena ryczałtowa za 
odprowadzanie ścieków  
 
Cena za odprowadzane 
ścieki 

zł/na 
odbiorcę/miesiąc 
 
zł/m³ 
 

8,89 
 
 
 

3,14 

9,60 
 
 
 

3,39 

2 PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Cena za odprowadzane 
ścieki 

zł/m³ 
 

6,95 7,51 

3 
INSTYTUCJE 
UśYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

Cena za odprowadzane 
ścieki 

zł/m³ 
 

3,60 3,89 

 
 
6. Warunki rozlicze ń z uwzgl ędnieniem wyposa Ŝenia nieruchomo ści w przyrz ądy i urz ądzenia 

pomiarowe. 

1. Rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków  

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, zgodnie z zawartymi 

umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a takŜe zgodnie z regulaminem 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy w Ślemieniu 

uchwałą Nr IX/59/07 z dnia 4 października 2007 roku. 

2. Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

3. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę pobierana jest za kaŜdy miesiąc w którym były świadczone usługi. Po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego (kwartału) prowadzony jest odczyt wodomierzy. 

4. Opłata za zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierana jest za kaŜdy miesiąc, w którym były 

świadczone usługi . 

5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorę usług niezaleŜnie od tego czy Odbiorca 

usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.  

6. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzanie ścieki na warunkach i 

w terminach określonych w umowie. 

7. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, a przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej 

wody ustala się na podstawie średniego zuŜycia wody w okresie 3 miesięcy przed 
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stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to moŜliwe- na 

podstawie średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 

działania wodomierza. 

9. Ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie przeciętnych norm zuŜycia wody 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

określenia przeciętnych norm zuŜycia wody Dz. U. Nr 8 poz .70), przyjmując zuŜycie w ilości 

80l/dobę/osobę –dotyczy gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.  

10. Dopuszcza się ustalenie ilości odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego zamontowanego. 

11. Ilość ścieków w instytucjach uŜyteczności publicznej ustala się na podstawie wskazań 

wodomierz wody. Ilość dostarczonych ścieków jest równowaŜna ilości pobranej wody. 

 

 7.Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

� Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych gru p odbiorców 

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest realizowane w sposób 

zróŜnicowany, co powoduje utworzenie kilku grup taryfowych i stosowanie róŜnych cen i stawek opłat. 

Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynikają ze zróŜnicowanych 

moŜliwości technicznych dostawy wody. 

Opłata abonamentowa obejmuje koszty odczytu wodomierzy oraz koszty rozliczenia naleŜności za 

wodę oraz gotowość do świadczenia usług. 

Ceny w zakresie odprowadzania ścieków są zróŜnicowane ze względu na róŜną jakość dostarczanych 

ścieków. 

� Standardy jako ściowe obsługi odbiorców usług       

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w 

Uchwale w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonych przez 

Radę  Gminy w Ślemieniu. 

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są w okresach i z częstotliwością 

określoną harmonogramem, który zatwierdzany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Pobór wody przeprowadzany jest przez specjalnie przeszkolonych pracowników a 

analiza dokonywana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są na zlecenie Zakładu przez uprawnione, 

akredytowane laboratoria. Zakład zapewnia całodobową obsługę w  zakresie prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków.  

Zakład zapewnia ciągłą obsługę systemu wodociągowego, będącego w jego posiadaniu i dba o 

utrzymanie wymaganych prawem standardów jakości wody przeznaczonej do picia oraz sprawność 

techniczną posiadanych urządzeń.  
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Odbiorcy usług dokonują płatności i rozliczeń bez dodatkowych opłat w banku prowadzącym rachunek 

zakładu. 

Zakład umoŜliwia kompleksową obsługę odbiorców usług w sprawach zawierania umów, dokonywania 

rozliczeń, rozpatrywania reklamacji.  

Wszystkie zapytania, skargi i wnioski klientów w sprawie ilości, jakości ciśnienia wody oraz 

nieszczelności sieci i awarii wodociągu są rejestrowane i podejmowane są działania zmierzające do 

przywrócenia odpowiedniego poziomu usług. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub 

niedobór wody w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, niezawinionych przez Zakład 

awarii sieci lub ujęcia wody, zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej. 

 

 


