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UCHWAŁA NR XXI/167/2016
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2017 do dnia 31.01.2018

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2016.446 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) - Rada
Gminy Goczalkowice-Zdrój po dokonaniu przez Wójta Gminy szczegółowej analizy wniosku Administracji
Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Administracji Zasobów
Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017 r.
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Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2016 r.

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
na okres od 01.02.2017 do 31.12.2018

Goczałkowice-Zdrój, 21 listopada 2016
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Taryfa. Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy GoczałkowiceZdrój na okres 12 miesięcy: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej
Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców i
dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową
oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania
publicznych ulic i terenów zielonych.
W okresie obowiązywania taryfy tj. od 01.02.201 7r. do 31.01.2018 Administracja Zasobów Komunalnych w
Goczałkowicach-Zdroju nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w związku z czym,
zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 139) nie przedkłada do uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji.
1.

Rodzaj prowadzonej działalności.

Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przedmiot działalności AZK stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę,
za pomocą urządzeń wodociągowych,
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez
usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
Aktualnie obowiązują na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój następujące taryfy:

Za wodę dostarczoną z gminnej sieci w wysokości:

4,83 zł za 1 m3 ( z VAT 8 % - 5,22 zł za m3)
Za ścieki odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości:
7,77 zł za 1 m3 ( z VAT 8% - 8,39 zł za m3)
Obecnie wnioskowaną kalkulację opłaty - zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - oparto na wartości niezbędnych przychodów.
Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji
i utrzymania. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
oraz tabeli F ,. Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej"
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
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uzyskanie niezbędnych przychodów
ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen
eliminowanie subsydiowania skrośnego
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczenia
ścieków,
łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyłoniono taryfę jednolitą jednoczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług.
3.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują 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,
stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług.
4.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Niniejszym wnioskujemy o ustalenie wysokości opłat za 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odebranych ścieków
na okres od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. w następujący sposób (w złotych , netto):
4.1. Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę
Cena

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Gospodarstwa domowe cena za 1 m3
dostarczonej wody
i pozostali odbiorcy

Jednostka
miary

netto

z VAT - 8%

4

5

6

5,22

zł/m 3

netto

z VAT - 8%

Jednostka
miary

4

5

6

7,77

8,39

zł/m 3

4,83

4.2. Wysokość cen opłat za odprowadzone ścieki

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczegól n ien ie

1

2

3

1.

Gospodarstwa domowe cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków
i pozostali odbiorcy

Cena

Do cen opłat określonych w kolumnach 4 tabel 4.1. i 4.2. dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie
z § 1, pkt. 9) do 12) rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
5.1. Rozliczenia za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
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zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2. 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 były świadczone
usługi.
5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.
5.4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość
odebranych ścieków z nieruchomości.
5.5. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań
tych urządzeń.
5.6. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i
dodatkowego.
5.7. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z
norm.
5.8. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków
oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości
ścieków określonej w umowie.
5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 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 wodomierz.
6.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Taryfowa
grupa odbiorców
usług
0
Wszyscy odbiorcy
usług

Zakres świadczonych usług

1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych, obiektów użyteczności
publicznej i innych

6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Taryfowa
grupa odbiorców
usług
0
Wszyscy odbiorcy
usług

Zakres świadczonych usług

1
Zbiorowe odprowadzanie ścieków
z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych, obiektów użyteczności
publicznej i innych
6.2. Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
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oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Goczalkowicach-Zdroju uchwałą Nr XLVII/284/2006
z dnia 28.04.2006 r.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi co
potwierdzają badania kontrolne prowadzone zarówno przez producenta wody jak i administratora sieci.
7. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf
7.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczalkowicach-Zdroju prowadzi działalność w zakresie
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój Nr XXXVII/213/2001 z dnia 03.04.2001 r. w sprawie : wyboru sposobu prowadzenia
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Goczałkowice-Zdrój (Jako gminna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność na obszarze własnej gminy, zgodnie z art. 16, ust. 3
ustawy nie mamy obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków).
Przedmiotem działania Administracji Zasobów Komunalnych jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej administrowaniu. Gmina nie posiada
własnych ujęć wody i nie prowadzi samodzielnie oczyszczalni ścieków. Zadania w tym zakresie AZK zleca do
realizacji Spółkom zewnętrznym:
hurtowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest na podstawie umów z Górnośląskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów w Katowicach (studnia wodomierzowa-ul. Jeziorna) i Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej
w Pszczynie (studnia wodom ierzowa-ul. Spokojna, studnia wodomierzowa - ul. Azaliowa i studnia
wodomierzowa-ul. Uzdrowiskowa)
oczyszczanie ścieków prowadzone jest na podstawie umów z PIM Sp. z o.o. w CzechowicachDziedzicach i PIK Sp. z o.o. w Pszczynie
7.2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług AZK realizuje zadania określone w:
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizycznych i organoleptycznych
7.3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzaniu nowych taryf
Wprowadzane rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną
Administracji Zasobów Komunalnych pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne
rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Bazując na zbiorczych danych, taryfy proponowane na 2016/2017 w porównaniu z obecnie obowiązującymi,
zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy pozostają na
tym samym poziomie jak w poprzednim okresie obowiązywania taryf tj:
- w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 5,22 zł/m3 (z VAT 8%)
- w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków 8,39 zł/m3 (z VAT 8%)
Proponowane taryfy pozwolą osiągnąć niezbędne przychody dla prawidłowego prowadzenie działalności w
zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
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