
UCHWAŁA XXVIII/198/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328), Rada Gminy Olszanka 
uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, na wniosek Wójta Gminy Olszanka określoną w załączniku do niniejszej uchwały taryfę 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Olszanka i będących w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Olszance;

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 
w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia. 

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: 18013194-6BF5-4B1D-99F9-9DFD791B7C82. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/198/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 31 maja 2017 r.

1. Informacje ogólne.

Niniejszy wniosek został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017r. poz. 328/, zwanej dalej „ustawą", 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków /Dz. U. z 2006r. poz.886/ zwanego dalej „rozporządzeniem".

Taryfy wchodzą w życie z dniem 01.07.2017r. w trybie określonym w art. 24 ust. 5 Ustawy.

W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wyszczególniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

- w pierwszej grupie „W 1” ujęto: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych (woda na cele socjalno-bytowe), oraz 
wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe,

- do drugiej grupy „W 2” zaliczeni zostali pozostali odbiorcy, w tym odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą,

- trzecia taryfowa grupa „W 3” obejmuje tereny MOP-ów  autostradowych.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zawierają następujące trzy grupy:

- Grupa S 1 – odbiorcy z terenu gminy Olszanka

- Grupa S 2 – odbiorcy z terenu gminy Lewin Brzeski

- Grupa S 3 – tereny MOP-ów autostradowych,

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania - w zakresie objętym ustawą – jest dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za 
pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu oraz urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Brzegu.

3. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania - w zakresie objętym ustawą – jest dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za 
pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu oraz urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Brzegu.

Przedmiotem działalności Zakładu jest w szczególności:

·ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody,

·odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

·eksploatacja ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni sieciowych,

·wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,

·dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na oraz 
kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie,

·monitoring podłączeń.

4. Rodzaj i struktura taryfy. 
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Taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:

1) uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie działalności 
przedsiębiorstwa,

2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania odprowadzanych ścieków,

3) eliminowanie subsydiowania skrośnego,

4) łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczenie usług.

A. W rozliczeniach za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą (zawierającą trzy grupy odbiorców) - 
dwuczłonową składającą się z:

- ceny za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza 
lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 [Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w zł/m3]

- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

b) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

[Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażone są w zł/przyrząd pomiarowy/okres 
rozliczeniowy]

B. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki stosuje się taryfę niejednolitą - dwuczłonową składającą się z:

- ceny za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań 
urządzenia pomiarowego lub wielkości zużycia wody określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

[Cena za odprowadzanie ścieków wyrażona jest w zł/m3]

- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:

e) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

f) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

g) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

h) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

[Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażone są w zł/przyrząd pomiarowy/okres 
rozliczeniowy]

Stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

- utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

- rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Koszty związane z:

- utrzymaniem w gotowości urządzeń wod-kan nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej 
kalkulowanej dla osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym oraz w rozliczeniach w oparciu 
o wskazania wodomierza mierzącego ilości wody bezpowrotnie zużytej,

- odczytem wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej 
kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

C. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

[Stawka opłaty wyrażona jest w zł/odbiór.]

5. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
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Grupy taryfowe dotyczące zaopatrzenia w wodę wyodrębnione zostały na podstawie: celu, na jaki została 
przeznaczona zakupiona woda, ustalenia obszarów korzystania z urządzeń wodociągowych, według zakresu 
usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców, różnic w zakresie rozliczenia za wodę (opłaty 
abonamentowe) -z podziałem na odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych (opłaty abonamentowe).

grupa W I  - gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, na cele socjalno-bytowe oraz 
przeciwpożarowe.

grupa W II  - pozostali odbiorcy, w tym odbiorcy prowadzący  działalność gospodarczą, 

grupa W III – Tereny MOP-ów autostradowych, Jankowice  Wielkie, Wierzbnik, 

Podstawą do wyodrębnienia tych grup jest m.in. zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie 
z Prawem Ochrony Środowiska - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898/ i przepisami 
wykonawczymi w tym zakresie różnicującymi opłaty za pobór wody dla zaopatrzenia ludności na cele socjalno 
- bytowe oraz dla pozostałych odbiorców usług.

Grupy taryfowe dotyczące odprowadzania ścieków podzielone zostały w oparciu o: ustalenie obszarów 
korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, różnic w zakresie rozliczenia za ścieki, oraz według zakresu usług 
świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (opłaty abonamentowe).

grupa S I – odbiorcy usług z terenu Gminy Olszanka. 

grupa S II – odbiorcy usług z terenu Gminy Lewin Brzeski – m. Ptakowice,

grupa S III – tereny MOP-ów autostradowych, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, 

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody  

w zł

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł (za jeden okres 

rozliczeniowy za rozliczenie 
jednego przyrządu 

pomiarowego) 
Lp Taryfowe grupy odbiorców

netto brutto netto brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6.
licznik główny

W  1 3,81 4,11

 b. wielolokalowy

2,50 2,70

wg norm zużycia wody

1

Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
instytucje kultury, ośrodki sportowe, 
rolników indywidualnych, oraz wodę 
pobieraną na cele przeciwpożarowe,

4,07 4,40

2,80 3,02

licznik główny
W 2

5,56 6,00
wg norm zużycia wody2 Pozostali odbiorcy, w tym prowadzący 

działalność gospodarczą
4,60 4,97

3,60 3,89

W 3 licznik główny

3
Tereny MOP-ów autostradowych: 
Jankowice Wielkie, Wierzbnik 4,90 5,29

32,38 34,97
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Cena za 1 m3      
w zł

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł                     (za jeden okres 

rozliczeniowy za rozliczenie 
jednego przyrządu 

pomiarowego) 
Lp Taryfowe grupy odbiorców

netto brutto netto brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6.
licznik główny

S 1 4,40 4,76
podlicznik / b. wielolokalowy

1,00 1,08
wg norm zużycia wody

1
Odbiorcy usług z terenu Gminy Olszanka

7,80 8,42

3,70 4,00
licznik główny

S 2
11,24 12,14
podlicznik / b. wielolokalowy

6,10 6,59
wg norm zużycia wody

2
Gmina Lewin Brzeski: miejscowość 
Ptakowice 8,35 9,02

5,20 5,62
S 3 przyrząd pomiarowy

31,33 33,843
Tereny MOP-ów autostradowych: 
Jankowice Wielkie, Wierzbnik 9,65 10,42

5.1.Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wynikająca z kosztów 
przeprowadzenia prób, odbiorów, dojazdów itp.

Lp. Wyszczególnienie stawki opłaty
             [zł/odbiór]

Stawka netto

1 4 5
1

.

Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej 180

2 Opłata za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 220

3 Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 330

6. Warunki rozliczeń.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie 
z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w informacjach ogólnych niniejszego wniosku 
taryfowego, oraz na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za ilość dostarczanej wody 
i odprowadzanych ścieków.

Ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych, a w przypadku ich braku 
ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
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Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje 
i utrzymuje Dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się 
jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

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 wskazań dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych przez Zakład.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z innego źródła wody 
niż sieć wodociągowa Zakładu, ilość ścieków ustalona jest na podstawie wskazań

dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych przez 
Zakład.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

7.1.Zakres świadczonych usług.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: gminy Olszanka, miejscowości Ptakowice w gminie 
Lewin Brzeski oraz dwóch MOP-ów autostradowych zlokalizowanych w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku.

Zakres usług świadczonych przez Zakład dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców dotyczy 
identycznych standardów technicznych i technologicznych.

Dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzone są za pomocą urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu oraz urządzeń wodociągowo- 
kanalizacyjnych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu.

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 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszanka, umowach zawartych z odbiorcami 
usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zakład zapewnia nieprzerwaną ciągłość świadczonych usług poprzez całodobową obsługę urządzeń wodno-
kanalizacyjnych.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Dnia 21 kwietnia 2017r. wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pana Marcin Rosiński - Kierownik Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi. Przygotowano stosowny projekt uchwały w/w sprawie.

Id: 18013194-6BF5-4B1D-99F9-9DFD791B7C82. Podpisany Strona 1




