
UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2017 
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 16 maja 2017 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków  
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec 

 
Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Taryfa, o której mowa w § 1, obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. na obszarze 
Gminy Ogrodzieniec. 

§ 3 
Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu do ogłoszenia zatwierdzonej taryfy 
w miejscowej prasie oraz w formie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych na obszarze, o którym 
mowa w § 2,  w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Zygmunt Podsiadło 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/289/2017  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

 z dnia16 maja 2017r. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARYFA 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W OGRODZIEŃCU 

 
obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

na okres od dnia 01.07.2017r  do dnia  30.06.2018r. 
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I.  Informacje ogólne 

 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
na okres 12 miesięcy : od dnia 1.07.2017r do dnia 30.06.2018r. 
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2017r poz.328) zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia 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 z późn. zmianami). 

 
II.    Rodzaj prowadzonej działalności 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ogrodzieńcu prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na podstawie: 

1. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/243/2016 Rady  Miejskiej  
w Ogrodzieńcu z dnia 18 listopada 2016r oraz Uchwały nr XXIX/222/2016 Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 września 2016r w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w 
celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ogrodzieńcu). 
 

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków będącego   
      załącznikiem do  Uchwały nr LII/373/2010 Rady Miejskiej  
      w Ogrodzieńcu z dnia 10 marca  2010r. 

 
 

III.     Rodzaje i struktura taryfy 
 

Opracowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 
Ogrodzieniec jest taryfą  niejednolitą wieloczłonową. Taryfa zawiera jednakową cenę  
1 m3 wody dla wszystkich odbiorców oraz różne stawki opłat abonamentowych  
w zależności od sposobu pomiaru zużycia i sposobu korzystania z wody.  
 
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków jest taryfą niejednolitą wieloczłonową. 
Zawiera różną cenę 1m3 odprowadzanych ścieków dla dwóch taryfowych grup 
odbiorców oraz jednakową stawkę opłat abonamentowych dla wszystkich odbiorców.  

 
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania 
ścieków, świadczonych przez ZGK w Ogrodzieńcu, z wyłączeniem odbiorców 
dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych w Gminie 
Ogrodzieniec. 

 
IV.    Taryfowe grupy odbiorców 
 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz brak zróżnicowania 
kosztów zaopatrzenia w wodę, tj. kosztów eksploatacyjnych ustalono jedną 
podstawową grupę taryfową odbiorców usług.  
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Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe w budynkach 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz odbiorców usług i przemysłu, odbiorców 
wykorzystujący wodę do produkcji i konfekcjonowania produktów spożywczych  
i farmaceutycznych, jak i pozostałych odbiorców, w tym gminę za wodę pobraną  
ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann, basenów i na cele 
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.  
 
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy odbiorców usług: 
1. gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy usług (podmioty gospodarcze, 

handlowe, usługowe, obiekty użyteczności publicznej)  odprowadzający ścieki 
bytowo-gospodarcze do kanalizacji sanitarnej, 

2. gospodarstwa domowe przyłączone do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem  
przepompowni lokalnych, ponoszące we własnym zakresie koszty energii 
elektrycznej na te przepompownie, 

 
V.     Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat 
 

1.   Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

 
Przy rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt IV Taryfy, obowiązują  
n/w ceny i stawki opłaty  abonamentowej. 
Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę stosowana jest taryfa dwuczłonowa 
obejmująca: 
  
 1.  cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody ( Tabela 1), 
 2.  stawkę opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy  
      niezależnie  od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru   
      wody. Stawka  opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę  
      na  miesiąc (Tabela 2). 
 
Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wynikająca z kosztów 
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług  
ma zastosowanie dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (Tabela 3).  
 

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

 
Przy rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług ma 
zastosowanie taryfa niejednolita dwuczłonowa obejmująca: 
1. cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 odebranych ścieków (Tabela 4), 
2. stawkę opłaty abonamentowej naliczaną comiesięcznie każdemu dostawcy ścieków 

niezależnie od ilości dostarczonych ścieków, także w przypadku braku dostaw 
ścieków. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę  
na miesiąc (Tabela 5). 

 
Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, wynikająca z kosztów 
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego  przez 
odbiorcę usług ma zastosowanie dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (Tabela 6).  
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Tabela 1. Wysokości cen za dostarczoną wodę 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary netto z VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
 
 
 
 

Wszyscy odbiorcy 
wody 

Cena za 1m3 
dostarczonej 
wody 

 
 
 

4,73 
 
 
 
 
 

5,11 
 
 
 
 
 

zł/m3 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabela 2. Wysokość opłat stawek abonamentowych na odbiorcę za punkt poboru 
wody 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary netto z VAT 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Stawka opłaty 

abonamentowej  
na odbiorcę  
w rozliczeniach  
w oparciu o  
wskazania 
wodomierza 
głównego 

Opłata 
abonamentowa 

4,67 5,04 zł/odbiorcę/ 
miesiąc 

2. Stawka opłaty 
abonamentowej na 
odbiorcę  
w rozliczeniach w 
oparciu o  przeciętne 
normy zużycia 
(ryczałtowo) 

Opłata 
abonamentowa 

4,44 4,80 zł/odbiorcę/ 
miesiąc 

3. Stawka opłaty 
abonamentowej na 
odbiorcę  
w rozliczeniach  
w oparciu o 
wskazania 
wodomierza 
dodatkowego 
mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie 
zużytej 

Opłata 
abonamentowa 

3,99 4,31 zł/odbiorcę/ 
miesiąc 
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Tabela 3. Wysokość  stawek i opłat za przeprowadzenie prób technicznych przyłącza 
wodociągowego przez odbiorcę usług  
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców wody 
Wyszczególnienie Cena Jednostka 

miary netto z  VAT 
( 23 %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Odbiorcy wody Stawka opłat  

za 
przeprowadzenie 
prób technicznych 
przyłącza 
wodociągowego 
wybudowanego 
przez  
odbiorcę usług 

 
110,00 

 
135,30 

 
zł/przyłącze 

 
Tabela 4 Wysokość cen za odprowadzanie ścieków 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary netto z VAT  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Gospodarstwa 

domowe   
w budynkach jedno  
i wielorodzinnych, 
budynki 
użyteczności 
publicznej, 
usługowe  
oraz użytkownicy 
lokali handlowych  
i użytkowych 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków 

6,17 6,66 zł/m3 

2. Gospodarstwa 
domowe 
przyłączone 
do kanalizacji  
sanitarnej  
za pośrednictwem 
przepompowni 
lokalnych, 
ponoszący we 
własnym  zakresie 
koszty energii 
elektrycznej na te 
przepompownie 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków 

5,95 6,43 zł/m3 
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Tabela 5. Wysokość opłat stawek abonamentowych na odbiorcę za punkt  
za odprowadzanie ścieków 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary netto z VAT 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
1. Wszyscy dostawcy 

ścieków 
Opłata 
abonamentowa 

5,19 5,61 zł/odbiorcę/ 
miesiąc 
 

 
 
Tabela 6 Wysokość  stawek i opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 

 
Lp. Taryfowa grupa 

dostawców 
ścieków 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
miary netto z  VAT 

( 23 % ) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Dostawcy 

ścieków 
Stawka opłat  
za przyłączenie  
do urządzeń 
kanalizacyjnych 
(odbiór techniczny 
przyłączenia) 

 
110,00 

 
135,30 

 
zł/przyłącze 

 
 
Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki dolicza się podatek od 
towarów i usług -VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą 
ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku , zgodnie z art.24 pkt 11, 
12 Ustawy. 
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VI.    Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców  
w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
  

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są z odbiorcami usług na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody  
i odprowadzonych ścieków – zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi 
w pkt I Taryfy. 
 

1. W przypadku odbiorców wody, których nieruchomości wyposażone są  
w wodomierze główne, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań 
tych wodomierzy. Natomiast dla nieruchomości, które nie są wyposażone  
w wodomierze główne, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie norm 
zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r 
( Dz.U.2002 Nr 8 poz. 70 ). 
 

2. Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia 
pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. 
 

3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako 
równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie. 

 
4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel 
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt 
odbiorcy usług. 

 
5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeśli 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. Zakład na wniosek odbiorcy usług występuje   
o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.  
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego nie 
potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty 
sprawdzenia. 

 
6. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym były 
świadczone usługi. 

 
7. Opłata abonamentowa pobierana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku 

poboru wody lub braku odprowadzania ścieków w danym okresie rozliczeniowym. 
 
8. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  ustala się jako iloczyny 

taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.  
            Za świadczone usługi Zakład wystawia faktury. 

 
9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  

na warunkach i terminach określonych w otrzymanej fakturze. 
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10. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej 
zapłaty. 
 

11. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na 
pisemne żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku w tej sprawie. 
 

12. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym 
terminie otrzyma upomnienie. 
Zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy, jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa 
okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie 
uregulowania zaległej opłaty, Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć 
przyłącze kanalizacyjne. 
O zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu 
i sposobie udostępnienia punktu poboru wody Zakład zawiadomi: 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, 
- Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
- odbiorcę usług 
na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego. 

 
13. Odbiorca, a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest 

powiadomić Zakład na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących 
koniecznością zmiany umowy. 
 

14. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody  
          i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Zakładu. 

  
 

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 

1.     Zakres świadczonych usług 
 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest 
dla wszystkich odbiorców usług Zakładu w oparciu o takie same zasady technologiczne  
i techniczne.  
 
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów 
ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe 
oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 
 
 
 Zgodnie z postanowieniami § 5 Rozporządzenia taryfa zawiera stawkę opłaty 
abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego oraz na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody a także  
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. 
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           2.       Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującym na terenie Gminy oraz w umowach z poszczególnymi 
odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Zakład na żądanie odbiorców udziela wszelkich informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu wykonywania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym: 
 
  - warunków przyłączenia do sieci, 
 - występujących zakłóceń w dostawach wody i odbiorze ścieków, 
 - występujących awarii, 
 - planowanych przerw w świadczeniu usług. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


