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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 okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania 

na terenie Gminy Cmolas. 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U 

z 2017 poz. 328, 1566 i 2180)), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018, poz.472), zwanego 

dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody       

i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie. 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, jest samorządowym zakładem budżetowym 

nieposiadającym osobowości prawnej, powołany  został Uchwałą  XIII/74/95 Rady Gminy               

z dnia   2 października 1995 r. Na podstawie statutu stanowiącego załącznik do powyższej 

uchwały, przedmiotem działania zakładu jest głównie realizacja zadań własnych gminy z 

zakresu zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , w tym: 

 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: zbiorowe dostarczanie wody 

odbiorcom usług, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych 

  w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie                         

i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez odbiorców usług, z którymi zawarto 

umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, zastosowano rodzaj taryfy ; 

 taryfa jednolita- zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla 

wszystkich grup taryfowych odbiorców usług, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla 

odprowadzania ścieków. 

 

 Struktura taryfy-  wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat, w tym stawkę 

opłaty abonamentowej. 

3. Taryfowe grupy odbiorców 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wyodrębnione zostały następujące grupy odbiorców:  
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A. Gospodarstwa domowe 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej 

w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania 

przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli                

w ramach działki budowlanej przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. 

Zalicza się do tej grupy w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych                                 

i wielorodzinnych. 

B. Pozostali odbiorcy 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową dla których jednym z powodów poboru 

wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, 

produkcyjnych,  technologicznych, p.poż, jak również jednostki sfery budżetowej (służba 

zdrowia, szkolnictwo i inni) oraz prowadzących działalność gospodarczą nie związaną               

z działalnością produkcyjną handlową, składową, transportową lub usługową, oraz 

pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. 

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt i rozliczenie jest pobierana 

opłata abonamentowa. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do 

odpowiednich grup taryfowych obowiązują jednolite ceny i stawki opłat. W ramach 

podziału na taryfowe grupy odbiorców obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen              

i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zakład stosuje: 

1. cenę za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki - kwotę wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych za  1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, do ceny dolicza 

się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

2. stawkę opłaty abonamentowej - kwotę wyrażoną w jednostkach pieniężnych na 

odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić 

przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza                            

i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzanych ścieków, do 

stawki dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami . 

Tabela nr 1 – Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,59 4,96 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,59 4,96 zł/m3 
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Tabela nr 2 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za wodę                                                  

w okresie  od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 3,97 4,29 zł/odb./m-c 

2. Pozostali odbiorcy 3,97 4,29 zł/odb./m-c 

 

Tabela nr 3 – Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie  od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,57 4,94 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,57 4,94 zł/m3 

 

Tabela nr 4 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za ścieki                                                 

w okresie  od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,09 4,42 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,09 4,42 zł/m3 

 

Zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, 

wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Powyższe ceny i opłaty nie 

uwzględniają ewentualnych dopłat do cen i stawek.  

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG DOTYCZĄCA STAWEK  CEN ZA 

DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE  ŚCIEKI W 2018 R. 

Uchwałą nr XXXII/212/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r., 

przyznano dotację przedmiotową na rok 2018 r.  do 1 m3 dostarczonej wody dla 

gospodarstw domowych i do podlewania terenów zielonych (stadionów)  w wysokości 

0,62 zł netto, oraz do 1 m3  odebranych ścieków dla gospodarstw domowych                       

w wysokości  0,48 zł netto. W konsekwencji dopłat ceny stawek opłat za dostarczoną 

wodę  i odprowadzone ścieki w 2018 r. wyniosą ; 

Tabela nr 1A - Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie do 16.05.2018-31.12.2018 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 3,97 4,29 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,59 4,96 zł/m3 

      Tabela nr 2A -Wysokość stawek opłaty abonamentowej za wodę w okresie  od 1 do 12                   

miesiąca  obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 3,97 4,29 zł/odb./m-c 

2. Pozostali odbiorcy 3,97 4,29 zł/odb./m-c 
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Tabela nr 3A - Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie  od  16.05.2018-31.12.2018 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,09 4,42 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,57 4,94 zł/m3 

 

Tabela nr 4A - Wysokość stawek opłaty abonamentowej za ścieki                                                 

w okresie  od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf ( 16.05.2018-15.05.2019) 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,09 4,42 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,09 4,42 zł/m3 

   

W przypadku wystąpienia dopłat do cen i stawek w 2019 r., odbiorcy usług zostaną 

poinformowani o tym fakcie zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 

Tabela nr 5 – Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od  13 do 24 miesiąca 

obowiązywania taryf(16.05.2019 – 15.05.2020). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,73 5,11 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,73 5,11 zł/m3 

 

Tabela nr 6 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za wodę                                                  

w okresie  od  13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf (16.05.2019 – 15.05.2020). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,06 4,38 zł/odb./m-c 

2. Pozostali odbiorcy 4,06 4,38 zł/odb./m-c 

 

Tabela nr 7 – Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie  od  13 do 24 miesiąca 

obowiązywania taryf (16.05.2019 – 15.05.2020). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,73 5,11 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,73 5,11 zł/m3 

 

Tabela nr 8 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za ścieki                                                 

w okresie  od  13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf (16.05.2019 – 15.05.2020). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,19 4,53 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,19 4,53 zł/m3 

 

Zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, 

wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
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przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Powyższe ceny i opłaty nie 

uwzględniają ewentualnych dopłat do cen i stawek. W przypadku wystąpienia dopłat do 

cen i stawek, odbiorcy usług zostaną poinformowani o tym fakcie zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami. 

 

Tabela nr 9 – Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania taryf (16.05.2020 – 15.05.2021). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,81 5,19 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,81 5,19 zł/m3 

 

Tabela nr 10 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za wodę                                                  

w okresie  od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf (16.05.2020 – 15.05.2021). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,15 4,48 zł/odb./m-c 

2. Pozostali odbiorcy 4,15 4,48 zł/odb./m-c 

 

Tabela nr 11 – Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie  od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania taryf(16.05.2020 – 15.05.2021) . 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,78 5,16 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,78 5,16 zł/m3 

 

Tabela nr 12 – Wysokość stawek opłaty abonamentowej za ścieki                                                 

w okresie  od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf(16.05.2020 – 15.05.2021). 

L.p. Taryfowa grypa odbiorców Cena netto Cena brutto jednostka 

1. Gospodarstwa domowe 4,28 4,62 zł/m3 

2. Pozostali odbiorcy 4,28 4,62 zł/m3 

 

Zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, 

wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Powyższe ceny i opłaty nie 

uwzględniają ewentualnych dopłat do cen i stawek. W przypadku wystąpienia dopłat do 

cen i stawek, odbiorcy usług zostaną poinformowani o tym fakcie zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami. 
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy               

i urządzenia pomiarowe. 

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, jak również 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 

stycznia 2002 r. nr 8 poz. 70. zwany dalej Rozporządzeniem Ryczałtowym. 

2. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

ustala  się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości 

świadczonych usług. 

3.  Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 

odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość 

odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

a w przypadku braku odniesienia w tych normach, lub  jako równą ilości ścieków 

określonej w umowie. 

4.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki 

w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty 

jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

5.  Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub 

urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz 

zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana w 

oparciu o przeciętne normy zużycia wody.  

6.  Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych 

w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty. 

7. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na 

wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 

w tej sprawie. 

8.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 

miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania 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 nieprawidłowego działania wodomierza. 

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług 

występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. 

10. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie 

potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty 

sprawdzenia. 

11.  O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy 

miesiąc, w którym były świadczone usługi. 

12.  Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, 

czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie 

rozliczeniowym.  
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6. warunki stosowania cen i stawek opłat  

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców 

 

6.1.1. – Zaopatrzenie w wodę 

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług 

Gospodarstwa domowe Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców 

usług ( dostawa) pobierających wodę w celu 

wykorzystania jej w ramach gospodarstw 

domowych, czyli do celów socjalno-

bytowych, podlewania przydomowych 

ogrodów, remontowania czy rozbudowy 

domów lub innych budowli w ramach działki 

budowlanej przeznaczonej do zaspakajania 

potrzeb mieszkaniowych, zalicza się w 

szczególności właścicieli domów 

jednorodzinnych i wielorodzinnych 

Pozostali odbiorcy Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców 

usług (dostawa)  prowadzących działalność 

przemysłową, handlową, składową, 

transportową lub usługową dla których 

jednym z powodów poboru wody jest 

wykorzystywanie jej do szeroko 

rozumianych celów gospodarczych, 

produkcyjnych lub technologicznych, p.poż, 

jak również jednostki sfery budżetowej 

(służba zdrowia, szkolnictwo i inni) oraz 

prowadzonej działalności gospodarczej nie 

związanej z działalnością produkcyjną 

handlową, składową, transportową lub 

usługową, oraz pozostali nie wymienieni w 

pozostałych grupach taryfowych. 

 

 

 

 

 

6.1.2. Odprowadzanie ścieków 

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług 

Gospodarstwa domowe Zbiorowe odprowadzanie ścieków socjalno-

bytowych (odprowadzanie i oczyszczanie) z 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych. 

Pozostali odbiorcy Zbiorowe odprowadzanie ścieków socjalno-

bytowych (odprowadzanie i oczyszczanie) z 

zakładów przemysłowych, handlowych oraz 
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od innych odbiorców usług prowadzących 

szeroko rozumianą działalność gospodarczą, 

usługową i nie wymienioną w grupie 

Gospodarstw domowych 

 

6.2 . Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy      

        na  ich poprawę. 

Określone w taryfie  ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które 

zostały określone w regulaminie dostarczania wody  i odprowadzania ścieków.  

Zakład zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na bieżąco wykonuje się remonty sieci oraz 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, ze względu na 

wiek urządzeń, wymaga częstych napraw, ( wymiany zaworów, zasuw, śrubunków, złączek, 

hydrantów p.poż, naprawy rozszczelnień, naprawy pompy, sterowania  itp. ) Również sieć 

kanalizacyjna, ze względu na wiek sieci, a w szczególności pompowni ścieków, wymaga 

częstych prac remontowych ( naprawa pomp, sterowników, pływaków, sond, instalacji 

elektrycznej). Poprzez pracę całodobową, zapewnia się odbiorcom usług niezwłoczne 

usunięcie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej, ciągły dozór pracy urządzeń wod- kan,   jak 

również samej oczyszczalni ścieków, dzięki temu jakość ścieków oczyszczonych spełnia 

ustawowe  normy jakościowe.  

       6.3. Rozliczenie odbiorców w okresie przejściowym 

Rozliczenie odbiorców usług za usługi dostawy wody i odbioru ścieków w okresie 

przejściowym ( przy zmianie cen) dokonuje się na podstawie oszacowania ilości zużycia 

wody i odprowadzania ścieków, na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy 

odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. 

Operację tą wykonuje się za pomocą oprogramowania komputerowego, które wylicza 

należność za wodę i ścieki według określonego  powyżej sposobu, uwzględniając okres 

obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. 

 

 

   


