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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 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ciepłownictwa w Lublińcu z dnia 13 maja 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubliniec 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.
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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 Lokalowej i Ciepłownictwa, ul. Spokojna 2,42-700 Lubliniec
2.
BIP
3.
Wydz. RZT a/a

Dyrektor
Państwowe (jospodarsiwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w CJliwicach
ul. Sienkiewicza 2. 44-100 Gliwice
Id.: 148 (32) 777 49 50 | faks: f48 (32) 777 49 99 j e-maił: gliwice^wod.v.gov.pl

www.wody.gov.pl
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzii
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP
z dnia............. .2 Z.-».7r..l«21

Zarząd Gospodarki Komunalne!
LoRalowoj i Ciepłownictwa
42-700 Lubliniec, ul. Spokojno 2
iei.34 35140 00,351 4001
tsi./fax 34 351 40 02 NIP 575-10-06-135

znak:...SlL..VK',.;..3o.,A^:..toM.....

p.o. Z-CA DY

Jolanta

TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Taryfa obowiązuje
na okres 36 miesięcy

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać
postanowienia taryfy poprzedniej.
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1. Rodzaj prowadzonej działalności.
Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu jako przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi głównie działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
W wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną jest statut stanowiący załącznik
do uchwały Nr 222/XXVII/2000r Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.11.2000r.
Zgodnie z nim przedmiot działalności ZGKLiC stanowi m. in.:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za
pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowy.
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy.

Koszty dodatkowych działalności prowadzonych przez ZGKLiC nie zostały uwzględnione
w projekcie taryfy.

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Niniejsza taryfa pod względem rodzaju niejednolita o strukturze wieloczłonowej, stanowi
zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Lubliniec na okres
36 miesięcy.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
• Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328,1566, 2180, 2028) zwana dalej ustawą,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 27.02.2018r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2018 r. poz. 472),
zwane dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług z wyłączeniem odbiorców
hurtowych, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne. Sprzedaż hurtowa wody prowadzona jest na podstawie umowy
z odbiorcą i sprzedaży regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Taryfa nie obejmuje wód
opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług
świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów
uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wod-kan dostosowane do
planów działalności ZGKLiC. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „ Ustalenie poziomu
niezbędnych przychodów” oraz tabeli F
Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie
ścieków metodą alokacji prostej"
Zgodnie z ustawą taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów
- eliminowanie subsydiowania skrośnego
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia
ilości ścieków
- łatwość obliczania opłat i sprawdzenia wysokości opłat i cen przez odbiorcę usług

-4-

Zgodnie z art.22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną do zasilania publicznych
fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie
sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając kryteria zawarte w § 11 ust. 3 rozporządzenia taryfowego tj. zróżnicowanie kosztów
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i dostępność danych odnoszących się do
poszczególnych rodzajów kosztów oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców:
Taryfowa

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców
usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
usług

1

2

0

1.
1.1

1.2

Zaopatrzenie w wodę (ZW)
Grupa 1: Gmina Lubliniec w tym
za ilość wody dostarczonej do
zasilania publicznych fontann, na
cele przeciwpożarowe oraz do
zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych
(ZWG ).
Grupa 2 : Budynki mieszkalne
jedno i wielorodzinne, indywidualne
gospodarstwa rolnicze, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi 0 charakterze socjalnobytowym.
Gospodarstwa domowe w
budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych oraz utytkowni-cy
lokali mieszkalnych.
Zakłady przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego.

(ZWB-S)

1.3

Grupa 3:

Przemysł pozostały i

Gmina Lubliniec — dla wody pobieranej przez placówki
podlegające gminie oraz na cele przeciwpożarowe i
zdrojów ulicznych według zasad określonych w umowie
- porozumieniu

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazanie
wodomierza głównego.
Właściciele, najemcy oraz posiadający inny tytuł prawny
do lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu
0 wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalach.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele
socjalno bytowe np. placówki opiekuńczowychowawcze i oświatowe, hotele, bursy, internaty,
mieszkania, mieszkania zakładowe, przedszkola, żłobki,
zakładowe ośrodki wypoczynkowe, jednostki i zakłady
budżetowe, zakłady produkcji rolniczej, spółdzielnie
rolnicze, ogrodnicze, fermy hodowlane itp.
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i
farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np.
mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady
drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo
warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, apteki,
produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość
wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza
głównego.
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.2 i 1.4 w

pozostałe usługi (ZWP)

tym m.in.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe,
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi
transportowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody
ustalona w oparciu o wskazania wodomierza głównego

2.

Odprowadzanie ścieków (OŚ)

2.1

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych do
Wszystkie budynki i obiekty bądź
kanalizacji ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej
nieruchomości podłączone do
miejskiej kanalizacji sanitarnej (OŚ) wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza
głównego bądź przy uwzględnieniu wskazań
wodomierza dodatkowego, odbiorcy rozliczani za ilość
odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o
wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
wskazania urządzeń pomiarowych, odbiorcy rozliczani
wg ryczałtu z wyłączeniem odbiorców dowożących
ścieki samochodami asenizacyjnymi

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

1/

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
każdym przyłączu wodociągowym,

2/ wodomierz zainstalowany w lokalu ** przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem
głównym na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie
czerpalnym wody.
3/ urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym, względnie w innym miejscu sieci kanalizacyjnej,
4/ wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo za wodomierzem
głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania ogródków,
terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby lub zużytej do produkcji.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę stosowane są:
1/ cena - wyrażona w złotych za 1 m^ dostarczonej wody,
2/ stawka opłaty abonamentowej - niezależna od ilości dostarczonej wody
wielkość, płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru
wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług
za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów
wodomierzy i kosztów rozliczania należności za ilość dostarczonej wody oraz
kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług tj. kosztów eksploatacji
i utrzymania urządzeń wodociągowych.
W rozliczeniach za odebrane ścieki stosowane są:
1/ cena - wyrażona w złotych za 1 m^ odebranych ścieków,
2/ stawka opłaty abonamentowej - wielkość niezależna od ilości odebranych ścieków, płacona za
każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia taryfowego, zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak
i zbiorowego odprowadzania ścieków, stawki opłat składają się z kosztów odczytu wodomierza 2,50 zł, kosztów rozliczania - 2,00 zł i kosztów gotowości -1,50zł dla grupy 1,2 i 3.
Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),w wysokości określonej
odrębnymi przepisami, który aktualnie wynosi 8%.
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Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Od 1 do 12 miesiąca
zł/m’

Od 13 do 24 miesiąca
zł/m^

Od 25 do 36 miesiąca
zł/m^

Grupa 1

3.47

3,52

3,55

Grupa 2

3,56

3,65

3,75

Grupa 3

4,05

4.13

4,22

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Grupa 1

5.

Od 1 do 12 miesiąca
zł/m®

Od 13 do 24 miesiąca
zł/m^

Od 25 do 36 miesiąca
zł/m^

5,13

5,18

5.27

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe

5.1. Rozliczenia zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.
5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc,
w którym były świadczone usługi.
5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminie określonym w umowie.
5.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w
przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak w związku z tym wysokość stawek opłaty, które
przedstawiają się następująco:

5.5. a. 6,00 zł/odb./m-c - dla odbiorców usług grupy 1, 2 i 3 zaopatrzenia w wody i odprowadzania
ścieków.
b.
5.5.
4,00 zł/odb./m-c - dla odbiorców usług j.w. korzystających z lokali w budynku
wielolokalowym na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym
oraz dla odbiorców usług odprowadzania ścieków.
,
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W każdym przypadku stosowana jest tylko jedna z tych opłat.

5.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości lub obiektu budowlanego wielolokalowego ustala
się na podstawie wskazań wodomierza głównego a do poszczególnych lokali w oparciu
o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.
5.7. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego lub lokalowego ustala się, jako ilość
równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości bądź lokalu.
5.8. Ilość ścieków w budynkach bądź nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe
ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
5.9. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza
głównego i dodatkowego.

5.10. Ilość wody dostarczonej do sieci wodociągowej gminy ościennej ustala się w oparciu o
wskazania wodomierza głównego zabudowanego na granicy gminy Lubliniec z tą gminą.
5.11. Ilość wody pobranej z miejskiej sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe z określonych
punktów poboru ustalana jest na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę
straży pożarnej.
5.12. Dla odbiorców usług korzystających wyłącznie z usługi odprowadzania ścieków, nie
posiadających
urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
5.13. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą,
ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody
wynikającej z norm.
5.14.
Przy stwierdzeniu nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony
pobór wody w tym okresie - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza.

6.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zaopatrzenie w wodę.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich
odbiorców uskig w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, jednak dostarczanie
wody dla grup ZWG i ZWB- S tj. gminy, gospodarstw domowych oraz zakładów przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego generują niższe koszty eksploatacyjne tj. remontów kapitalnych
i wynagrodzeń niż usługi świadczone dla grupy ZWP tj. zakładów przemysłowych i usługowych.
W związku z tym zróżnicowano cenę świadczonych usług i podzielono odbiorców wody na grupy.
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Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług

1
ZWG
ZWB-S

ZWP

2
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
gmin dla realizacji ich zadań własnych i zadań określonych w art. 22 ustawy
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych oraz zakładów przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
nie wymienionych wyżej zakładów przemysłowych i usługowych

Odprowadzanie ścieków.
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

1
OŚ

Zakres świadczonych usług
2
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie)
od wszystkich dostawców podłączonych do miejskiej kanalizacji sanitarnej

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jakościowych standardów
wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym
przez Radę Miejską w Lublińcu .
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami europejskimi i objęta
jest stałą kontrolą przez odpowiednie służby.
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