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      RADA GMINY GI YCKO 

        przez 

                Wójta Gminy Gi ycko 

 

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA 

DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO  

ZAOPATRZENIA 

W WOD  I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 

 

    Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. przedk ada wniosek o przed enie czasu 

obowi zywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod   

i  zbiorowego odprowadzenia cieków na terenie gminy Gi ycko na okres od 01.01.2015 

roku do dnia 31.12.2015 roku. 

   Dotychczasowa taryfa zosta a zatwierdzona przez Rad  Gminy Gi ycko uchwa   

Nr XXXII/389/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku na okres od dnia 01.01.2014 do dnia 

31.12.2014 roku. Opracowano j  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 123, 

poz. 858) oraz z rozporz dzeniem Ministra Budownictwa  z dnia 28 czerwca 2006 roku w 

sprawie okre lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  

za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 127 poz. 

886).  Ceny  i  stawki  op at  zawarte  w  taryfie  okre lono  na  podstawie  niezb dnych  

przychodów do prowadzenia dzia alno ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i 

zbiorowego odprowadzania cieków na terenie Gminy Gi ycko. 



W za czeniu 

1. Uzasadnienie wniosku 

2. Taryfa, o przed enie której sk adany jest wniosek 

 

UZASADNIENIE 

DO WNIOSKU O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA 

DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD  

I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA CIEKÓW 

 

    Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. prowadzi dzia alno  w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zezwolenia 

wydanego decyzj  Nr RGKiO . O .7031.1.2012 z dnia 10.02.2012 roku. 

  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków 

obowi zuj ca obecnie na terenie Gminy Gi ycko, zosta a zatwierdzona Uchwa   

Nr XXXII/389/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku Rady Gminy Gi ycko. 

  Koszty okre lone w aktualnie obowi zuj cych taryfach zosta y zaplanowane na 

podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym, poprzedzaj cym rok,  

w którym wprowadzona zosta a taryfa. 

  Natomiast niezb dne przychody ustalono uwzgl dniaj c m. in.: koszty eksploatacji  

i utrzymania obiektów i sieci wodoci gowo-kanalizacyjnych, op at za korzystanie ze 

rodowiska naturalnego, podatków i op at lokalnych. 

   Zak ad dokona  analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wod  i odprowadzania 

cieków, z której wynika, e w przypadku przed enia czasu obowi zywania 

dotychczasowych taryf o jeden rok tj. na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 

2015 roku, przychody uzyskane z tytu u wiadczonych us ug pokryj  w ca ci koszty, 

które powstan  w okresie przed enia obowi zywania dotychczasowych taryf. 

  Skutkiem przed enia czasu obowi zywania dotychczasowych taryf b dzie sytuacja 

opracowania  nowych  taryf  na  okres  od  dnia  1  stycznia  2016  roku  do  31  grudnia  2016  

roku. 



  W zwi zku z powy szym, dane kosztowe, które zostan  przyj te za podstaw  kalkulacji 

nowych taryf b  ustalone na podstawie ewidencji ksi gowej za okres od dnia 1 

wrze nia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

  Zgodnie z art. 24 ust. 9b Ustawy, w uzasadnieniu wniosku przedsi biorstwo 

wodoci gowo-kanalizacyjne jest zobowi zane do zamieszczenia, w szczególno ci 

informacji dotycz cych: 

 Zakresu wiadczonych us ug, 

 Warunków ekonomicznych uzasadniaj cych przed enie obowi zywania 

dotychczasowych taryf. 

Zakres wiadczonych us ug i lokalnych uwarunkowa  ich wiadczenia. 

  Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi dzia alno  na terenie Gminy 

Gi ycko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 

cieków. 

  wiadczenie us ug poboru i uzdatniania oraz rozprowadzania wody i odprowadzanie 

cieków realizowane jest w oparciu o: 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków zatwierdzony przez Rad  Gminy 

Gi ycko – Uchwa a Nr XXXII/303/05 z dnia 18 pa dziernika 2005r., 

 Umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami us ug wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

 Przepisy prawne dotycz ce ochrony rodowiska, rozporz dzenie w sprawie sposobu 

realizacji obowi zków dostawców cieków oraz warunków wprowadzania cieków do 

urz dze  kanalizacyjnych i rozporz dzenie okre laj ce wymagania dotycz ce jako ci 

wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. 

        Zak ad prowadzi tak e dzia alno  obejmuj : 

 Transport lokalny, 

 Przewozy dzieci szkolnych, 

 Utrzymanie czysto ci na terenie Gminy Gi ycko, 

 Remonty dróg gminnych, 



 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, 

 Wynajem autobusów. 

  Zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodoci gowo-

kanalizacyjnej na terenie Gminy Gi ycko realizuje Wodoci gi i  Kanalizacja Aglomeracja 

Sp. z o. o. oraz Gmina Gi ycko. 

  Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. wykonuje sieci wodoci gowo-kanalizacyjne  

o znaczeniu lokalnym oraz sprawuje bie cy nadzór nad prawid owym dzia aniem 

urz dze  wodoci gowo-kanalizacyjnych b cych w asno ci  spó ki.  

Warunki ekonomiczne uzasadniaj ce przed enie czasu obowi zywania taryf. 

  Zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy, istnieje mo liwo  przed enia czasu obowi zywania 

dotychczasowych taryf na okres do 1 roku. 

  W czasie obowi zywania taryfy w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 

roku nie przewiduje si  radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mog cych mie  

negatywny wp yw na funkcjonowanie zak adu. Obowi zuj ce ceny umo liwi  pe ne 

odzyskanie poniesionych kosztów w tej dziedzinie, przychody pokryj  wszelkie koszty 

eksploatacji, konserwacji i remontów oraz  koszty zakupu wody i odprowadzania cieków. 

Zwi kszenie kosztów rodzajowych podyktowane podwy  o rednioroczny wska nik cen 

towarów i us ug konsumpcyjnych b dzie pokryte zwi kszonymi przychodami z uwagi na 

zwi kszon  ilo  sprzedanej wody i odprowadzonych cieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARYFA, O PRZED ENIE KTÓREJ SK ADANY JEST WNIOSEK 

 

 

Tab. Nr 1 Wysoko  cen i stawek op at dotycz ca zaopatrzenia w wod  (w z otych, netto): 

 

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

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 

1 Grupa  I Cena za 1m³ 
dostarczonej wody 

4,68 /m3 

2  Grupa II  Cena za 1m³ 
dostarczonej wody 

4,68 /m3 

 

Tab. Nr 2 Wysoko  cen dotycz ca odprowadzania cieków (w z otych, netto): 

 

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

Jednostka miary 

0 1 2 3 4 

1 Grupa I Cena za 1 m³  
cieków 

12,95 /m³ 

2 Grupa II Cena za 1 m³ 
cieków 

12,95 /m³ 

3  Grupa III Cena za 1 m³  
cieków 

11,95 /m³ 

 

 

 

 



 

 

Tab. Nr  3  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 

 


