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Taryfa. Informacje ogólne: 

Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym, zwany dalej Zak adem, przedstawia niniejszym 

wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków, w tym 

propozycj  cen i stawek op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie 

cieków, obowi zuj ce na terenie Gminy Gi ycko na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 

grudnia 2014 r. Taryfa okre la tak e warunki ich stosowania. 

Taryfa oraz niniejszy wniosek taryfowy zosta y przygotowane zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustaw , oraz 

rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre lania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i 

zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wszelkie okre lenia odnosz ce si  do 

struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezb dnych przychodów, u yte w tek cie 

pochodz  z tej ustawy lub rozporz dzenia. 

Taryfowe ceny i stawki op at dotycz  wszystkich odbiorców us ug wodoci gowych 

i kanalizacyjnych wiadczonych przez Zak ad na terenie Gminy Gi ycko z wy czeniem odbiorców 

hurtowych. Zgodnie z ustaw , hurtowe dostarczanie wody i hurtowe odprowadzanie cieków  nie 

stanowi zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania  cieków i nie jest 

przedmiotem wniosku. Na podstawie art. 22 ustawy, obowi zuj ca taryfa obejmuje równie  cen  za 

wod  zu yt  na cele przeciwpo arowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

1. Rodzaje prowadzonej dzia alno ci: 

Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym   jest spó  prawa handlowego. Podstaw  

prawn  dzia ania Gminnego Zak adu Komunalnego Sp. z o. o. stanowi : 

a) Akt za ycielski spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , sporz dzony przez notariusza  Józef  

Tomaszewsk  - Czerwonk  w Kancelarii Notarialnej w Gi ycku przy ulicy Warszawskiej 24/2 w 

dniu 21 grudnia 2011 roku. Rep A Nr 8831/2011, 

b) Postanowienie S du Rejonowego w Olsztynie VIII Wydzia  Gospodarczy Sygn. OL.VIII NS-

REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 r. o wpisie Spó ki Gminny Zak ad Komunalny Spó ka 

z ograniczon  odpowiedzialno ci  do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620, 

c) Za wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. 

przez Urz d Statystyczny w Olsztynie, 

d) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 

 22.12.2011 r. przez Urz d Skarbowy w Gi ycku. 
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Przedmiotem dzia ania Zak adu  jest prowadzenie  dzia alno ci gospodarczej m.in. w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie: 

 decyzji Wójta Gminy Gi ycko nr RGKiO .O .7031.1.2012  z dnia 10.02.2012 r. w sprawie 

zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 

cieków. 

Przedmiotem dzia ania Zak adu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego 

odprowadzania cieków jest: 

 prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod , czyli ujmowanie, uzdatnianie  

i dostarczanie wody, 

 prowadzenie zbiorowego odprowadzania cieków, 

 utrzymanie w pe nej sprawno ci technicznej urz dze  sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, 

w tym dokonywanie bie cych remontów i napraw. 

Zak ad prowadzi dzia alno  zwi zan  z gospodark  wodno - ciekow  za pomoc  urz dze  

wodoci gowych i urz dze  kanalizacyjnych, b cych w ich posiadaniu. Spó ka jest w cicielem i 

dzier awc  nieruchomo ci i urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy: 

Taryfa zosta a zaprojektowana w sposób zapewniaj cy: 

 uzyskanie niezb dnych przychodów, 

 ochron  odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem op at i cen, 

 eliminowanie subsydiowania skro nego, 

 motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania 

zanieczyszczenia cieków, 

 atwo  obliczania op at i sprawdzania przez odbiorców us ug wysoko ci op at i cen ich 

dotycz cych. 

Uwzgl dniaj c powy sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  Zak ad wy oni  taryf  

niejednolit  wielocz onow , w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków taryf  niejednolit  

wielocz onow , obejmuj  wszystkich odbiorców us ug. 
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3. Taryfowe grupy odbiorców us ug: 

Zak ad dokona  alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, uwzgl dniaj c lokalne 

uwarunkowania, w szczególno ci: 

 wielko  zró nicowania kosztów wiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców us ug,  

 dost pno  danych odnosz cych si  do poszczególnych rodzajów kosztów, 

 struktur  planowanych taryf, 

 spodziewane korzy ci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu 

z kosztem ich wdro enia, 

 stabilno  stosowanych metod alokacji kosztów, 

 wyposa enie w wodomierze i urz dzenia pomiarowe. 

 Uwzgl dniaj c powy sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  ustalono dwie taryfowe 

grupy odbiorców us ug. 

W zakresie zbiorowego odbioru cieków ustalono trzy  taryfowe grupy odbiorców us ug. 

 

Tab. nr 1 Grupy taryfowe: 

L.p. Rodzaj odbiorców Grupa taryfowa Symbol grupy 

Zaopatrzenie w wod  

 

Grupa I 
 

 
Grupa II  

Gospodarstwa domowe 
oraz inne podmioty 
korzystaj ce z wody na 
cele socjalno-bytowe. 
 

Pozostali odbiorcy. 

ciciele/u ytkownicy 
zarz dcy nieruchomo ci  
o funkcji mieszkaniowej,   

yteczno ci publicznej. 
 

Podmioty gospodarcze, 
odbiorcy wody 
bezpowrotnie zu ytej,  
us ugi itp.  

 

 M 
 

 
P 

Odbiór cieków 

 

 
Grupa I 

Gospodarstwa     
domowe, pozostali 
dostawcy cieków. 

ciciele/u ytkownicy 
zarz dcy nieruchomo ci 
 o funkcji mieszkalnej 
us ugowej, u yteczno ci 
publicznej, przemys  itp.  

 

 
S1 
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Grupa II 

Gospodarstwa     
domowe, pozostali 
dostawcy cieków 
posiadaj cy urz dzenia 
pomiarowe. 

ciciele/u ytkownicy 
zarz dcy nieruchomo ci  
o funkcji mieszkalnej 
us ugowej, u yteczno ci 
publicznej, przemys  itp. 

 

 
S2 

 

 
Grupa III 

Gospodarstwa     
domowe, pozostali 
dostawcy cieków 
dostarczaj cy cieki  
w ilo ci wi kszej ni   
30 000 m³/rok. 

ciciele/u ytkownicy 
zarz dcy nieruchomo ci  
o funkcji mieszkalnej 
us ugowej, u yteczno ci 
publicznej, przemys  itp. 

 

 
S3 

 

Tab. nr 2  Grupy op at abonamentowych: 

Symbol  

grupy 

                    Ró nicowanie op at abonamentowych 

I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 

 
 

 

Zaopatrzenie  
w wod  

Odbiorcy których przy cze wodoci gowe przystosowane 
jest do poboru wody w ilo ci do 2,5 m³/h. 
Odbiorcy których przy cze wodoci gowe przystosowane  

do poboru wody  w ilo ci    od 2,5m³/h-15 m³/h. 
Odbiorcy których przy cze wodoci gowe przystosowane 
jest do poboru wody w ilo ci od 15m³/h -40m³/h. 
Odbiorcy których przy cze wodoci gowe przystosowane 
jest do poboru wody w ilo ci powy ej 40m³. 
Odbiorcy których przy cze wodoci gowe przystosowane 
jest do poboru wody na inne cele ni  bytowe  w ilo ci do 
2,5 m³/h. 

Odbiorcy rozliczani na podstawie okre lonych  norm 
zu ycia wody. 

Stawka op aty abonamentowej za gotowo  do 
wiadczenia us ug , odczytu i rozliczenia wskazania 

wodomierza mierz cego ilo  wody bezpowrotnie zu ytej. 

VIII Odprowadzenie 
cieków 

Dotyczy us ugobiorców rozliczanych za dostarczanie 
cieków  na podstawie  odczytów urz dzenia 

pomiarowego. 

 

Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana b dzie tak e odr bnie gmina za ilo  wody pobranej   

z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpo arowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie 

 z art. 22 ustawy i zawart  w tym celu umow  precyzuj  szczegó owe zasady pomiaru ilo ci  

i zasady rozlicze . 
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4. Rodzaje i wysoko  cen i stawek op at: 

 
Struktura taryfowa – woda 

Przy rozliczeniach za dostarczon  wod  dla dwóch  grup odbiorców us ug obowi zuje taryfa  

dwucz onowa sk adaj ca si  z:                                                                 

 ceny wyra onej w z otych za m³ dostarczonej wody,                                                                                         

 stawki op aty abonamentowej, za ka dy miesi c. 

W zakresie prowadzonej dzia alno ci zbiorowego zaopatrzenia w wod  Zak ad ponosi koszty sta e 

obs ugi klientów i rozliczenia nale no ci za wod . Koszty te ponoszone s  niezale nie od 

faktycznego poboru wody i rozliczane s  za pomoc  stawki op aty abonamentowej. Struktura 

taryfowa – cieki. 

Przygotowana taryfa dla zbiorowego odprowadzania cieków dla trzech grup odbiorców zawiera: 

 ceny za m3  odprowadzonych cieków, 

 stawki op aty abonamentowej, za ka dy miesi c. 

 
Tab. nr 3 Wysoko  cen i stawek op at dotycz ca zaopatrzenia w wod  na okres od dnia 01 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w z otych netto): 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena /stawka 
netto  

Jednostka miary 

1 Grupa  I 
 
 
 

Cena za 1m³ 
dostarczonej wody 
 
 

4,68 /m3 
 

2  Grupa II  Cena za 1m³ 
dostarczonej wody 
 
 

4,68 /m3 
 
 
 

 

Tab. nr 4 Wysoko  cen dotycz ca odprowadzania cieków na okres od dnia 01 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w z otych netto): 

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena /stawka 
netto  

Jednostka miary 

1  
 Grupa I 

 
Cena za 1 m³  
cieków 

 
 

 
       12,95 

 
/m³ 
 
 
 

2    Grupa II Cena za 1 m³ 
cieków 

 

 

12,95 

 
/m³ 
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3      Grupa III Cena za 1 m³  
cieków 

 

11,95 /m³ 
 

 

Tab. nr  5  Stawki op at abonamentowej: 

Symbol grupy wg tab. nr 2 Stawka na odbiorc /miesi c 

I 3,50 z +8 %VAT 

II 10,34 z +8%VAT 

III 18,10 z +8%VAT 

IV 53,40 z +8%VAT 

V 5,16 z +8%VAT 

VI 3,94 z +8%VAT 

VII 1,23 z +8%VAT 

VIII 3,50 z +8%VAT 

 
W rozliczeniach za dostarczon  wod  obowi zuje taryfa dwucz onowa sk adaj ca si  z: 

 ceny wyra onej w z /m3, 

 stawki op aty abonamentowej, p aconej za ka dy miesi c bez wzgl du na pobór wody. 

W przypadku poboru wody na cele okre lone w art. 22 ustawy obowi zuj  ceny wyra one  

w z /m3, jak dla wszystkich odbiorców. Nie obowi zuje natomiast stawka op aty abonamentowej. 

W rozliczeniach za odebrane cieki obowi zuje taryfa dwucz onowa sk adaj ca si  z: 

 cen wyra onych w z /m3, 

 stawki op aty abonamentowej, p aconej za ka dy miesi c bez wzgl du na ilo  

odprowadzonych cieków. 

Tab. nr 6 Wysoko  stawek op at za dodatkowe czynno ci wykonywane przez GZK Sp. z o. o., 

na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w z otych brutto): 

L.p. Wyszczególnienie Cena brutto w z  
1. Odbiór przy cza wodoci gowego 200 
2. Odbiór przy cza kanalizacyjnego 200 
3. Odbiór podlicznika na wod  bezpowrotnie zu yt  150 
4. Dodatkowe plombowanie licznika na wod  50 
5. Wydanie informacji do uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy 
30 

6. Wydanie warunków technicznych na wykonanie 
przy cza wodoci gowego 

50 

7. Wydanie warunków technicznych na wykonanie 
przy cza kanalizacji sanitarnej 

50 
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5. Warunki rozlicze  z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomo ci w przyrz dy  

i urz dzenia pomiarowe: 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s  

na podstawie okre lonych w taryfie cen i stawek op at oraz ilo ci dostarczonej wody i 

odprowadzanych cieków. 

Ilo  dostarczonej do nieruchomo ci wody ustalana jest na podstawie wskaza  wodomierzy. W 

przypadku nieprawid owego dzia ania wodomierza, ilo  pobranej wody ustala si  na podstawie 

redniego zu ycia wody w okresie 3 miesi cy przed stwierdzeniem jego niesprawno ci, a gdy nie 

jest to mo liwe – na podstawie redniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg ego. 

W przypadku braku wodomierza ilo  dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeci tne 

normy zu ycia wody okre lone w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. 

Ilo  odprowadzanych cieków ustala si  na podstawie wskaza  urz dze  pomiarowych.  

W razie braku urz dze  pomiarowych ilo  odprowadzanych cieków ustala si  jako równ  ilo ci 

dostarczonej wody przez Zak ad. 

W rozliczeniach odprowadzanych cieków, ilo  bezpowrotnie zu ytej wody uwzgl dnia si  

wy cznie w przypadkach, gdy wielko  jej zu ycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako ró nic  odczytów wodomierza 

ównego i dodatkowego. 

W przypadku gdy przedsi biorstwo wodoci gowo – kanalizacyjne wiadczy wy cznie us ug  

odprowadzania cieków oraz brak jest urz dzenia pomiarowego, ilo cieków ustala si  zgodnie z 

przepisami dotycz cymi przeci tnych norm zu ycia wody lub na podstawie wskaza  wodomierza 

zainstalowanego przez odbiorc  us ug.  

Op ata abonamentowa regulowana jest przez odbiorc  us ug niezale nie od tego czy odbiorca us ug 

pobiera  wod , odprowadza cieki  w okresie rozliczeniowym.  

Odbiorca us ug dokonuje zap aty za dostarczon  wod  i odprowadzone cieki na warunkach i w 

terminach okre lonych w umowie, a w szczególno ci zgodnie z wystawion  faktur . 

Pozosta e szczegó owe zasady rozlicze  precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i 

zbiorowym odprowadzeniu cieków. 

6. Warunki stosowania cen i stawek op at: 

6.1. Zakres wiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zak ad wiadczy us ugi dostawy wody i odbioru cieków dla mieszka ców Gminy Gi ycko.  

Zakres wiadczonych us ug: 
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1. Dostarczanie wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. 

2. Eksploatacja i odtwarzanie przy czy wodoci gowych b cych w asno ci  zak adu. 

3. Eksploatacja, odtwarzanie sieci i in. urz dze  wodoci gowych. 

4. Badania kontrolne jako ci wody. 

5. Eksploatacja i odtwarzanie przy czy kanalizacyjnych b cych w asno ci  zak adu. 

6. Eksploatacja, odtwarzanie sieci, przepompowni, urz dze  kanalizacyjnych. 

6.2. Standardy jako ciowe obs ugi odbiorców us ug. 

Okre lone w taryfie ceny i stawki op at stosuje si  przy zachowaniu standardów jako ciowych 

obs ugi odbiorców us ug, które wynikaj  z obowi zuj cych przepisów prawnych, w tym  

z aktów prawa miejscowego, tj. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków. 

W zakresie jako ci wiadczonych us ug Zak ad realizuje zadania okre lone w: 

 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi zuj cym na terenie jego 

dzia ania, 

 umowach z poszczególnymi odbiorcami us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych. 

Woda dostarczana odbiorcom spe nia wymogi jako ciowe wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 

(Dz. U. Nr 61, poz. 417). Wybrane punkty sieci s  nadzorowane przez Pa stwow  Inspekcj  

Sanitarn  w Gi ycku. Dodatkowo Zak ad zleca bie ce analizy jako ci wody oraz analizy 

zawarto ci zanieczyszcze  w ciekach w uprawnionym laboratorium.  

Godziny otwarcia Zak adu: poniedzia ek- pi tek: 7.00 – 15.00.  
 


