
UCHWAŁA NR XX/306/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515, 1890) i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Prudnik na okres od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku  zgodnie z załącznikiem do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Kosiński
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1. Informacje ogólne  
 
         Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Prudnik         
na okres 12 miesięcy od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.  
Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad 

określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zwanej dalej 
ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 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. Nr 127, poz. 886). 
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z wyłączeniem odbiorców dostarczających 

nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 
 
2. Rodzaje prowadzonej działalności 
 
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy 

Prudnik z o.o. prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją 

Burmistrza Prudnika Nr IK-IX 6210/1/2003. 
Przedmiotem działania spółki w zakresie objętym ustawą jest produkcja i dostawa wody 
oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych  
 i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności, 
wniesionej poprzez aport, jak również środki trwałe przekazane w  nieodpłatne 

użytkowanie i wytworzone we własnym zakresie na potrzeby jednostki. Jednostka 
realizuje inwestycje dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  wg wieloletniego 
planu techniczno-ekonomicznego wynikającego ze strategii działalności jednostki 

zatwierdzonego przez Radę Gminy.  
Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości 

płynnych dowożonych beczkami asenizacyjnymi i usługi w zakresie wykonywania 
przyłączy, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonuje również usługi  
w zakresie, doradztwa inżynieryjno-technicznego. Koszty tej działalności nie obciążają 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
3. Rodzaj i struktura taryfy 
 
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: 

 ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 
 eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
 uzyskanie niezbędnych przychodów, 
 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania 

zanieczyszczania ścieków, 
 łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat 

i cen ich dotyczących. 
Uwzględniając powyższe, w zakresie: 
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 zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową, 
 zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową. 

          Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych.  
 
Taryfy wieloczłonowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy 

jednoczłonowe. 
        Decydują o tym również uwarunkowania ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej 

zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
          Oznacza to, że nawet, jeżeli w spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych  
z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca 

się liczba odbiorców przemysłowych), spółka ponosi znaczne koszty związane z tym,            
że w każdej chwili  dostarcza wodę w te rejony i odprowadza ścieki z miejsc, gdzie 

obecnie są jej urządzenia. Dlatego też wobec powyżej przedstawionych argumentów 

spółka we wniosku taryfowym wprowadziła opłatę stałą za korzystanie z urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych.                                                                                 
         Spółka zakupuje wodę od Gminy Korfantów dla miejscowości Piorunkowice. 

Rozliczanie odbywa się na podstawie zawartej umowy wg cen zatwierdzonych przez Radę 

Miejską w Korfantowie. W roku poprzedzającym tj XI-2014-X-2015 zakupiono 12 207 
metrów sześciennych. Cena 1 metra sześciennego wynosi 4,09 zł. abonament 15,00 zł. 
 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
       Taryfowa grupa odbiorców usług winna obejmować odbiorców wyodrębnionych       
na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sposobu 

korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także na podstawie sposobu 

rozliczeń za świadczone usługi.  
Uwzględniając powyższe, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w spółce nie 

dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. 
Do podstawowej taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę zalicza się: 

 gospodarstwa domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona 

jest do spożycia przez ludzi, 
 pozostali odbiorcy, tj. odbiorcy, dla których dostarczana woda przeznaczona jest  

na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych odbiorców 

usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej, 

budowlanej, rolniczej, w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji 
żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. A także instytucje administracji 

publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne                    
i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej, 

wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe, itp.  
Odbiorcy kupujący wodę na w/w potrzeby rozliczani są za ilość zużytej wody ustaloną      
w oparciu o wodomierz główny. 
           Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną                     
z publicznych studni i wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 
 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców 

usług na następujące grupy taryfowe: 
 
 Grupa I  –    dostawcy ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych 

Grupa II – dostawcy ścieków opadowo-roztopowych wprowadzanych                
do kanalizacji ogólnospławnej 

Grupa III – dostawcy ścieków opadowo-roztopowych wprowadzanych                
do kanalizacji deszczowej 
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5. Rodzaje i wysokość cen 
 
Ustala się  następującą strukturę taryfową i wysokości opłat  za m3 wody i ścieków oraz 

opłaty stałej w następujący sposób (w złotych netto): 
 

Nazwa 

Od 01.03.2016 r.     
do 28.02.2017 r. 

opłaty 

wnioskowane 

Uwagi 

Woda 3,17 zł/m3  
Opłata stała 7,70  zł.  
 zgodnie z tabelą A  
Ścieki-bytowe,komunalne,przemysłowe 5,45 zł/m3 Grupa I 
Opłata stała 4,40 zł.  
Ścieki-opadowo-roztop.odprowadz.do 
kanalizacji ogólnospławnej. 

1,81 zł/m3 Grupa II 

Ścieki-opadowo-roztopowe odprowadz. 
do kan. deszczowej 

3,12 zł/m3 Grupa III 

 zgodnie z tabelą B  
 
 
               Określona powyżej stała opłata abonamentowa na okres od 01.03.2016r 
28.02.2017r.dotycząca dostarczonej wody zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
pozostaje bez zmian na poziomie obowiązującej taryfy. Stała opłata wody  pokrywa:  
koszty gotowości w kwocie: 144 150 zł. koszty odczytu w kwocie: 67 003 zł. pokrywane 
przez odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierza głównego  
i pozostałych wodomierzy lokalowych, koszty za rozliczanie w kwocie:  177 660 zł.    
Razem to kwota: 388 813 zł za okres obowiązywania taryf. 
Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg 

wskazań wodomierza głównego jak i odbiorców indywidualnych w budynkach 

wielolokalowych i lokalowych, a także odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm 

zużycia wody (ryczałt). 
              Opłata abonamentowa dotycząca ścieków również pozostaje bez zmian na 
poziomie obowiązującej taryfy. Pokrywa koszty gotowości urządzeń kanalizacyjnych  
w kwocie:159 931 zł. – stosowana jest dla odbiorców rozliczanych wg wskazań 

wodomierza głównego jak i odbiorców indywidualnych w budynkach wielolokalowych  
i lokalowych. 
 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu spółki, nie uległa zmianie i wynosi: 
 

L.p. Taryfowe grupy odbiorców Charakterystyka przyłącza Stawki netto za przyłączenie 

1. Grupa I 
Przyłącze wodociągowe 

na terenie gminy Prudnik 
85,00 

2. Grupa II 

Przyłącze kanalizacyjne, 
sanitarne lub 
ogólnospławne na terenie 

gminy Prudnik 

85,00 

Ustala się ją w oparciu o koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 

wybudowanego przez odbiorcę usług. Są to m.in. koszty wynagrodzeń osób prowadzących 

te próby, koszty dojazdu, koszt wody zużytej do prób, koszty opracowania protokołów 

z prób. 
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6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 

w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
 
        Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 

niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen oraz ilość 

dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. 
       Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. 

W przypadku budynku wielorodzinnego rozliczenie następuje z właścicielem wodomierza 

głównego lub zarządcy budynku na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
W przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie 

norm zużycia wody określonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 

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 niesprawności 

wodomierza. 
      Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczanej wody przez 

spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł. Pozostałe szczegółowe zasady 

rozliczeń prezentuje Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków, 

obowiązujący na terenie działania spółki. 
 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
 
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest 

przez spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady 

technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i ilości 

ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy m3. 
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest: 
 pobór i uzdatnianie wody, 
 rozprowadzanie wody, 
 odprowadzanie ścieków, 
 oczyszczanie ścieków. 

Woda i ścieki poddawane są tym samym procesom technologicznym dla wszystkich 
odbiorców usług. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak   
i budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych 
odbiorców.  
W zakresie dostawy wody spółka ponosi znaczące koszty stałą obsługę swoich klientów, 

co potwierdza zasadność utrzymania stawki opłaty abonamentowej. Koszty te spółka 
ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie 

pobierał wodę. 
 
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 
W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. realizuje zadania określone w: 
 ustawie, 
 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym             

na terenie działania spółki 
 umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, 
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 w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, 
 w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, 

fizykochemicznych i organoleptycznych. Na wszystkich stacjach wodociągowych 
przeprowadzane są comiesięczne kontrole jakości wody. W razie stwierdzenia 

jakichkolwiek odstępstw od norm następuje natychmiastowa reakcja w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości. 
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