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I n forn1, Lcje ogólllc . 

Przcdsi(,:biorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. (tła/ej nJJ1mi~ż: ,,przedsiębiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne", ,,Spółka" ) jest przcdsi<;.:biorstwcm wodociągowo 
kanalizacyjnym, które na teren.ie Gminy Gizałki realizuje jej zadanie własne w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia wodę .i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obecnie, 
w rozliczeniach z odbiorcam.i usług Spółka stosuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w \vod<;; i zbiorowego odprowadzania ścieków, która została zatwierdzona przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki \'vodncj w Poznaniu decyzją nr 
PO.R.Ef".070.239 .2.2018.KS (dal~/ ,riumie,ż: ,,dotychczasowa Taryfa"). 

Niniejsza nowa taryfa stanowi zestawienie cen i sta\vek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiotowe odprowadzanie ścieków na ok.res 3 lat oraz określa warunki ich stosowania 
na terenie Gminy Gizalki. 

Podstawą prawną opracowania nowej 'l'aryfy stanowią przede wszystkim przepisy: 

Usta\v-y z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu ,v wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.), Z\vana dalej„ Ustawą", 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 
2018r. ,v spra,vie określania ta1yf, w7.otu wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wocl<;_: i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. 7. 2018 poz. 472), z pófoiejszymi zmianami z,vane dalej ))Rozporzqdzenźem". 

Taryfowe ceny oraz stawki opiat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzao.ia ścieków realizowanego przez Spółkę na 
teren.ie Gminy Gizalk.i. 

1. Rodzaje prowadzonej clzia-tal ności. 

Zakład Komunalny Sp . z o.o. realizuje zadanie \Vrasnc gm.iny \V zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia ,v wodę i zbiorowego oclprowa<lzania ścieków na terenie Gminy Gizał ki zgodnie 
z zezwoleniem wydanym przez Wójta Gminy a decyzją nr Ros. 7015-1/02 7. dnia 09.09 .2002 r. 
na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków ;,;awierane z Odbiorcami Usług za pomocą urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki . Spółka zarejestrowana została w Krajowym 
Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe ·Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajo,vego Rejestru Sądowego. 



Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki 

tel. 62 74115 30 e~mail: zk-gizalki@data.pl 

Podsrawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności przede wszystkim: 

(3(j .00.'.6) pobór, uzclamianic i rozprowadzanie wody), 

(:'17.00.Z) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków). 

Wystr,_:puje jedna grnpa taryfowa odbiorców wody, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców 

przemysłowych i pozostalrch odbiorców .. Cem jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich 

odbiorców. 
Taryfa zawiera opłat~ abonamentową. Opłata abonamentowa została skalkulowana na 

podstawie kosztów usługi rozliczenia i oclczyru urządzenia pomiarowego, ornz utrzymania 

•,11 gntnwn,ici dn ~wi,tdczcnia u,Jug urc:ądzcń wwkwil'\go·,vych. Taryfa zawiera jedną 'Jtawkc;: opiaty 

abonamentowej uwzgl,;;dniająccj sposób t:ozliczd1 tj. dla wszystkich odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazmi wodomierzy. 

\X/ ramach podstawowej dz iałalności, Spółka zapewnia zdolność posiadanych u.rządzeń 

wodoci,-igowych i urząclzer'1 kanalizacyjnych dn realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 

i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposóh ciągły 

i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

Spółka utrzymuje w ruchu ciągłym produkcję i dys trybucję wody w ujęciach Czolnochów 

i Orlina oraz całodobowo kieruje tymi procesami, steruje caloclobm.vo procesy odbioru 

i oczyszczania ściekó\v przesyłanych z terenu Gminy do oczyszczalni ścieków Gizalki, a także 

dba o jakość wody i monitoruje jakość ścieków przez systematyc:.me badania laboratoryjne. 

Ponadto Spółka prowadzi przeglądy, naprawy i remonty istniejącej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, pomp glębinm.vych oraz urządze11 oczyszczalni ścieków. 

2. Rodzaj i struktura taryfy. 

W zakresie rodzaju i struktury , przedsiębiorstwo wodociągO\vo-kanalizacyjne opracowało 

następującą taryfę: 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - taryfa jednolita \vieloczlonmva 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa jednolita jednoczlonmva 

3. Taryfowe grnpy odbiorców usług. 

\Y/ zakresie zbiorowego zaopati-zenia w ,vodę i zbiorowego odpro,vadzania ścieków 

\"\/)'S tępuje jedna grupa taryfmva odbiorców wody, która obejmuje gospodarstwa domowe, 

odbiorców przemyslmvych i pozostałych. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do 

wszystkich odbiorców. 
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Taryfa zawiera opłatę abonamentową. Oplata abonamentowa zosta ła skalkulmvana na 
podstaw ie kosztów usługi rozliczenia i odczytu urządzenia pomiarowego, oraz utrzymania 
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych . Taty fa zawiera jedną s tawkę 
opłaty abonamentowej uwzględn.iająccj sposób ro :1-liczeń tj. dla odbiorców rozliczanych na 
podstawie wskazaó wodomierzy. 

4. Rodzaj e i wysokość ce n i stawek opht. 

VI/ rozliczeniach z odbiorcami usług, obm:v-iązują następujące ceny i stawki opłat: 

1) cenę za dostarczoną ,vodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pienię~nych, którą 
odbiorca us ług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorst,vu wodociągowo

kanaliz,1eyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów 
i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

2) cenę za odprowadzone ścieki jak.o ,vielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą odbiorca usług jest obo,viązany zapłacić przcdsii;biorstwu wodociągowo

kanalizacyj nemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych; 

3) stawkę opłaty abonamentowej jako ,vielkość wyrażoną w jednostkach pieni~żnych 
na odbiorci;; usług za okres rozliczenimvy, którą odbiorca us ług jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorstwu \vodociągowo-kanalizacyjnemu za usługi odczytu 
\voclom.ierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dos tarczo nej 
wody. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opiat dolicza sit;: podatek 
VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. N a dzieó opracowania niniejszej Taryfy 
stawka po datku VJ\T wynosi 8 ').'o . 
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1 1 W I " 4. ·yso s:osc cen 1 stawe c.: op,l at za ł d · ostarczoną w o d ę na o kl ·es o d 112 - nuesH' cy. 
Lp. rraryfowa grupa Ccnn Jednostka miary 

odbiorców Wyszczególnienie 

1 2 3 4 5 
1. Grupa I cena za lm3 wody 3,16 zł/mJ 

stawka opłaty 2,94 zł/oclb./okres 

abonamentowej 

2. Grupa 2 cena za lm3 wody zł/1113 

sta\vka op-łaty - zl/udb./ok.rt:s 
abonamentowej 

3. Grupa 3 cena za lm3 wody zl/1113 

stawka opłaty - zł/odb .iokres 

abonamentowej 

4.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesi ęcy . 

Lp. Taryfowa grupa Cena Jednostka miary 
ullbiorców l\,Vyszczcgólnicnic 

1 2 3 4 5 
l. Grupa t cena za 11111 wody 3,20 zł/1113 

stawka opłaty 3,00 zł/oclb ./ok.res 

abonamentowej 
2. Grupa 2 cena za lm3 wody złimJ 

stawka opłaty - zł/ o cl b ./okres 
abonamentowej 

,., 
Grupa 3 cena za lm3 wody zł/m3 

.), 

stawka opłaty - zł/odb./o kres 
abonamentO\,vej 
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4.3. \Vysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 mies· 
Lp. Taryfowa grupa Cena Jednostka miary 

odbiorców Wyszczególnienie 

1 2 3 4 5 
l. Grupa 1 cena za lm3 wody 3,23 złim~ 

sta,vka opłaty 3,05 zl/odb./okres 
abonamentowej 

2. Grupa 2 cena za I 1113 wody zl/m3 
stawka opłaty - zł/oclb./okres 

abonamento 1,vej 
3. Grupa 3 cena za lm3 wody zł/m3 

stawka opłaty - zł/oclb./okrcs 
abonamentowej 

44W l" 'yso ~osc cen za o lprowa d d , . ki zone scte na o ~res o d 112 - nues1ęcy. 

Lp. Taryfowa grupa Cena .Jednostka miary 
odbiorców Wyszczególnienie 

I 2 3 4 5 
I. Grupa 1 cena za [1113 5,62 zl/m3 

ścieków 

stawka opłaty -
abonamentowej 

2 . Grupa 2 cena za lmJ - złim3 

ścieków 

45 W l " yso rnsc cen o d prowa d , . ki zone sc1e na o kr es o d 13 24 - nues1ęcy. 

Lp. rraryfowa grnpa Cena Jednostka miary 
odbiorców \Vyszczególnienie 

I 2 3 4 5 
1. Grupa I cena za lm3 5,68 zł/m3 

ścieków 

stawka opłaty -
abonamentowej 

2. Grupa 2 cena za lmJ - zI/1113 
ścieków 
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4.6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy . 

Lp. Taryfov\'a grupa C ct1<1 Jcduostk,1 miary 
od biorców Wyszczególnienie 

I 2 
,., 

4 5 .) 

I. Grupa I cena za 11113 5,74 zł/m3 

ścieków 

stawka opłaty -
abonamento\,vej 

'1 Grupa 2 za lrn ' zl/m3 "-· cena -
ścieków 

5. \ '(iarunki w zli czei1, z uwzgl ędnieniem wyposaż e nia nieruch o niośc i w przyrządy 

i urz ilclzcnia pomiaro·we. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w \\.'Odę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prow:iclzone są zgodnie 2 przepisarn.i U~tawy i Ro~por~:ąlhenia. Nale;':no~ić za uJlugi u:;rnla 3ic,; 

jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiada1ących im ilości świadczonych us ług. Ilość 

pobranej wody w budynkach lub obiektach wyposażonych w wodomierze główne, ustala się 

zgodnie z ich wskazaniami. Ilość odprowadzanych ściekÓ\v z budynków i obiektów 

wyposażonych \V urządzenia pomiarO\vc ustala się w oparciu o ich wskazania. \X/ przypadku 

braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilo ść odprowadzanych ścieków ustala 

sic,: jako równą ilości \vocly po branej. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość 

bezpowrotnie zużytej \vody uwzględnia sic; wyłącznie w przypadkach gdy \Vielkość jej zużycia 

na inne cek ustalona jes t na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalO\vanego na koszt 

odbiorców ustug. W/ przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nic 

stanowi inaczej, ilość pobranej \Vody ustala się na podstawie Śtl'.dnicgo zużycia wody w okresie 

3 miesic,:cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy jest to nie możliwe, na 

podsta\vie średniego zu:i:ycia wody ,v analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

śtedniomicsięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 

wodornietza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy 

dokonnje sprawdzenia prawidł owości działania \vodomierza, jednak w przypadku 

potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on kos7.ty sprawdzenia. 

usług 

braku 
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6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfmvych grup odbiorców. 

Zbiorowe zaopa trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone Jest 
przez przedsiębiorst,vo wodoci,1gowo-kanali7.acyjne w zakresie poboru, uzdatniania 
i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. 

Przedsi<,:biorstwo \VOdociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia zdolności 

posiadanych ur7.ądzeń do realizacji usług w zakresie ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, 
o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem oraz nie,rnwodncgo, w sposób 
zgodny z obowiązującym.i przepi::;ami, odprowadzania ścieków. Obmviązek ten wypełnia się 
w ttybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu 
technicznego. 

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

\'(/ zakresie jakości świadczonych usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

realizuje zadania wynikające z przepisÓ\V prawnych dotyczących ochrony środowiska 
i ustalających wymagania dotyczące jakości wody pr7.c7.naczonej do spożycia przez ludzi, 
\V tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (s mak, zapach, barwa) 
oraz jakości ścieków oczyszczonych odptowaclzanych do odbiornika oraz z Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa m.in. minimalny poziom usług. 
Przedsiębiorstwo dostatcza wodę zdatną do spożycia przez ludzi i wolną od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i pasoży tów w liczbie stanowiącej potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzki.ego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości koro7.yjnych 
i spełnia wymagania: l) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
pt7.eznaczonej do spożycia przez ludzi (l)z. U. z 2017, poz. 2294); 2) chemiczne określone 
\V części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo
kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nic wody, 
przedsiębiorst\vo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformować niezwłocznie 
odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie interoetowe_j, w mediach lub w inny 
z,vyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpo\viednich parametrów dostatczancj 
wody. W/ takim przypadku ma również obowią7.ek zapewnienia odbiorcom usług zastGpczych 
punktów poboni wody \V przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin 
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oraz poin formowa nia odbiorców usług o lokalizacji tak.ich punktów, na swojej stronie 
internetowej, w mediach lub w inny zwyczajo\VO przyjęty sposób. Zapewnienie odbiorcom 
usług zastępczych punktów poboru wody mo:.::e nastąpić poprzez zorganizowanie dostawy 
wuJy ;1uJka1ui uuwuŹ1Ly111i lulJ w~kazanie zastc;:pczych punktów poboru wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, czynnych w godzinach od 7:00do 22:00. Jeżeli jest to możliwe, 

przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości 
świadczenia us! ug i odpowiednich parametrÓ\:V dostarczanej wody oraz poinformować 

odpowiednie gminne dyżurne slu;,:by, \vskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości 
świadczonych usług. 

O planowanych ograniczeniach w dostaw-ie wody i odpro,vadzaniu ścieków przeds1ęb1orstwo 
wodoci,igowo-kanalizacyjne informuje odbiorców us ług, na swojej stron.ie internetmvej , 
w mccliach lulJ w inny zwyczajuwu przyjt;:Ly spusuG, uJ najmniej na 3 d11i wbocze rrzed 
plano\vaną przerwą w Ś\viadczen.iu usług. 

Dla sprawnej obsług.i klientów wykorzystywane są: 

e fakturmvan.ie faktycznej ilości sprzedanej wody, 

ogtaniczenic wielkości strat wody, 

11 nadzorowanie efektywności pracy prnu:,wn.ik.0w, 

• skuteczne wdrożenie programów ochrony zasobów wody. 

Korzyści z wdrożenia proponowanego rozwiązania: 

satysfakcja odbiorców z rzetelnego rozliczenia zużycia wody, 

• ograniczenie liczby reklamacji, 

• usprawn.ienie procesu generowania przychodów, 

• sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników, 

ksztaltmvan.ie pozytywnego wizerunku dostawcy. 

" ., ,.' ri1 Stn:c>k z.yk 
ZASTĘ CP.. OYi;,f 'TORA 


