
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

DYREKTOR 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach

znak sprawy: GLRZT.70.46.2021

Gliwice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

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 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich 
z dnia 29 stycznia 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy 
Pietrowice Wielkie na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

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.

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 j e-mail; gliwice@wody.gov.pi www.wody.gov.pl
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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 Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, ui. Szkolna 5,47-480 Pietrowice Wielkie

2. Wydział RZTa/a
3. BIP

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 (32) 777 49 50 j faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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w NIQBEK O ZATWIERDZENie TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGW \NP
z dnia 21:0Lm

2nai(:...

TARYFA

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W PIETROWICACH WIELKICH

na okres od 1 do 36 miesiąca
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WNIOSEK 0 ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OKRES Od do 38 mlael^ea

1. Informacje ogólne.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przedstawia niniejszy 
wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia wodę, w tym propozycję cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres 
od 1 do36 miesiąca.

Powyższe taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w art. 20 
ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2017 r nr 328,1566, 2180) zwany dalej ustawą oraz przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dnia 27.02.2018 r. w 
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr 472 poz. 472 ) 
zwany dalej rozporządzeniem

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich , który jest 
samodzielną jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową taryfową grupę 
odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich prowadzi działalność w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedmiot działania > w zakresie objętym ustawą
- stanowi dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w eksploatacji 
Zakładu, Przedmiotem działalności zakładu są usługi w szczególności w zakresie:

prowadzenie usług w zakresie dostaw wody,
- eksploatacja ujęć wody ( ujecie Maków, Amandów, Samborowtce ), wymiana, budowa i 

eksploatacja sieci wodociągowej wraz z usuwaniem awarii, kontrola i wymiana przyłączy 
wodociągowych oraz wodomierzy

3. Rodzaj 1 struktura taryfy

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ; uzyskanie 
niezbędnych przychodów, zapewniających samofinansowanie się działalności oraz 
zysku z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat,
* eliminowanie subsydiowania skośnego,

motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody.
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WMOSEKO ZATWIERDZENIE TARYF DŁA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OKRES od do 36 miesiąca

- łatwość obliczania sprawdzania cen i stawek opłat.
Taryfa niejednolita i wieloczłonowa w odpowiedni sposób spełnia warunek aby nie 

dochodziło do sytuacji gdy koszty dotyczące jednego rodzaju prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych 
odbiorców usług były pokrywane przychodami z innego rodzaju prowadzonej działalności. 
Decydują o tym również względy ekonomiczne - zastosowanie opłaty stałej zapewnia 
większą stabilność przedsiębiorstwa wodociągowego. Należy pamiętać, że znaczna część 
kosztów ogółem to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli w Przedsiębiorstwie nie 
występuje sprzedaż i nie ma z tym związanych przychodów, zakład ponosi znaczne koszty 
związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony, gdzie obecne 
są jej urządzenia.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaprojektowano taryfę niejednolitą 
wieloczłonową.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, a także koszty 
zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe.

a) „Grupa 1" obejmuje ona gospodarstwa domowe,
b) „Grupa 2" obejmuje ona pozostałych odbiorców .

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa 
niejednolita wieloczłonowa składająca się z:
- ceny wody wyrażonej w złotych za m^dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy 
miesiąc bez względu na rozmiary dokonywanego poboru wody lub tez jej całkowitego braku, 
wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za miesiąc.

Taryfa obowiązująca
Taryfowa grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena Jednostka 
miaryNetto zVAT

Odbiorcy z grupy 
podstawowej

cena za 1 dostarczonej 
wody

3,76 4,06 zł/m^

Odbiorcy z grupy 
podstawowej

opłata abonamentowa
2,78 3,00

zł 
/odbiorca/ 

miesiąc

Wyliczenie nowej taryfy (w cenach netto)

Grupa 
odbiorców

Rodzaj cen i 
stawek opłat

Taryfa nowa 
w okresie od 

1 do 12 
miesiąca

Taryfa nowa 
w okresie od 

13 do 24 
miesiąca

Taryfa nowa 
w okresie od 

25 do 36 
miesiąca

0 1 2 3 4 5

1 Grupa 1
- cena wody (zl/m3) 3,80 3,86 3,95

- abonament 2,79 2,84 2,91

2
Grupa 2

■ cena wody (zł/m3) 3,85 3,92 4,01

> abonament 2,79 2,84 2,91
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WNIOSEK o ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OKRES od do 36 miesiąca

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami 
ustawy oraz rozporządzenia taryfowego .

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyny taryfowych cen i 
stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności 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 wodomierza. Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich na wniosek odbiorcy usług dokonuje 
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

Opłata abonamentowa ustalona jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku 
poboru wody.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w 
fakturze -14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich został utworzony Uchwałą nr 
VI/87/2003 z dnia 31 marca 2003 r.. Prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego 
Statutu Uchwałą nr VI/88/2003 r z dnia 31.o3.2003 r między innymi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Przedmiot działania - w zakresie objętym ustawą - stanowi dostawa 
wody za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w eksploatacji Zakładu, (przekazanych 
w użytkowanie Uchwałą nr VII/105/2003 r z dnia 29.04.2003 r).
Przedmiotem działalności zakładu są usługi w szczególności w zakresie :
• prowadzenia usług w zakresie dostaw wody,
• eksploatacji ujęć wody ( ujęcie Maków, Amandów, Samborowice ),
• wymiany, budowy i eksploatacji sieci wodociągowej wraz z usuwaniem awarii,
• kontroli i wymiany przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy.

Przedmiotem świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 
taryfowych grup odbiorców jest: pobór wody, uzdatnianie, dostarczanie i rozprowadzanie 
wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno - bytowe, produkcyjne, na cele 
przeciwpożarowe oraz eksploatacja i konserwacja stacji i sieci wodociągowych.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami 
ustawy oraz rozporządzenia taryfowego. Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych 
na terenie gminy w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na 
podstawie ich wskazań.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożywania. Zobowiązany jest do zapewnienia 
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WNIOSEK o ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OKRES od dO 36 miesiąca

ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody mając na uwadze ochroną Interesów usług oraz 
wymagań ochrony środowiska.

Stawka opłaty abonamentowej w przypadku dostarczania wody jest skalkulowana 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia ( niezbędne przychody pokryte opłatami 
abonamentowymi nie przekraczają 15% kosztów stałych eksploatacji i utrzymania sieci).

I

7.2. 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 prawa,
przepisów regulaminu dostarczania wody uchwalonego przez Radę Gminy Pietrowice 

Wielkie
umów zawartych z odbiorcami usług,.

Parametry fizykochemiczne, bakteriologiczne wody dostarczanej mieszkańcom oraz 
zakres i sposób przeprowadzania badań jakości wody są zgodne z wielkościami określonymi 
odpowiednimi przepisami prawnymi, Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2294).
Parametry techniczne dostarczania wody do budynków są zgodne z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz .U. z 2019, Nr 1065 tj.).

W celu poprawy jakości usług w ramach remontów bieżących wymieniane są stare 
stalowe przyłącza I odcinki sieci wodociągowej, wymieniane urządzenia na nowocześniejsze, 
tańsze w eksploatacji na SUW-ach.

Ponadto od końca 2017 r. w miarę posiadanych środków jest wdrażany system zdalnego 
odczytu wodomierzy.

Wszelkie zgłaszane awarie sieci wodociągowej są w krótkich odstępach czasu 
usuwane przez pracowników ZGK. Całodobowo jest dostępny telefon alarmowy oraz w 
godzinach pracy (7.30 -15.30) stacjonarny.

^Re/che'
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