
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

DYREKTOR 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach

Gliwice, dnia 17 czerwca 2021 r.

znak sprawy: GL.RZT.70.155.2021 Gmina Strzeleczki
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki

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 Gminy Strzeleczki z dnia 13 maja 2021 r. zatwierdzam 
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Strzeleczki 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. Gmina Strzeleczki, Rynek 4,47-364 Strzeleczki
2. Wydział RZT a/a
3. BIP
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej wj (jliwjjgch^^y WP

znak; f

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT 

NA TERENIE GMINY STRZELECZKI
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1.Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa zawiera zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania na terenie Gminy 

Strzeleczki na okres 3 lat.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), zwana dalej Ustawą,
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 27 lutego 2018 r. 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 oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego 

na terenie Gminy Strzeleczki.
Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele 

przeciwpożarowe, fontann publicznych oraz do zraszania publicznych terenów zielonych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Gmina Strzeleczki, jako jednostka samorządowa realizuje zadania wynikające z ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

W ramach zadań własnych Gmina prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikającą z art. 7, ust.1, pkt 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
Gmina Strzeleczki utrzymuje w ruchu ciągłym produkcję i dystrybucję wody z ujęcia 

w Nowym Budzie oraz całodobowo kieruje tymi procesami, a także dba o jakość wody 

przez systematyczne badania laboratoryjne.

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków Gmina steruje całodobowo procesami 

odbioru i oczyszczania ścieków przesyłanych z miejscowości Moszna do oczyszczalni 

ścieków w Mosznej oraz z budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej w Zielinie 

do oczyszczalni „Zielina” w Kujawach. Monitoruje jakość ścieków przez systematyczne 

badania laboratoryjne. Gmina Strzeleczki utrzymuje również w ruchu ciągłym odprowadzanie 

ścieków z pozostałej skanalizowanej części Gminy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych 

znajdujących się na obszarze Gminy do oczyszczalni ścieków w Krapkowicach. 

Odprowadzanie ścieków poza teren Gminy Strzeleczki do oczyszczalni w Krapkowicaąh 
odbywa się za pomocą urządzeń kanalizacyjnych należących do innego przedsiębiorstwa^ 
z którym Gmina Strzeleczki ma podpisaną umowę na odbiór ścieków. ■ /
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Gmina w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki 
ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową.

3. Rodzaj i struktura taryfy.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług ustalono taryfę niejednolitą 
wieloczłonową składającą się z:

— ceny wyrażonej w złotych za 1 m^ dostarczonej wody,

— stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na odbiorcę za miesiąc.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opracowano taryfę jednolitą 

jednoczłonową składająca się z:

— ceny wyrażonej w złotych za 1 m=^ odprowadzonych ścieków.
Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono dwie grupy taryfowe 
odbiorców usług:

— odbiorcy indywidualni (cel: realizacja zadań własnych gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi),

— pozostali odbiorcy.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania 

kosztów zbiorowego odprowadzenia ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych nie dokonano 

podziału odbiorców usług na grupy taryfowe w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę ustala się taryfę niejednolitą, wieloczłonową 

składającą się z:

— ceny wyrażonej w złotych za 1 m^ dostarczonej wody, w zależności od grupy odbiorców.

— stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy 

miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też całkowitego jego 

braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na Odbiorcę na miesiąc 

i pokrywa koszty gotowości do świadczenia usług.

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków ustala się taryfę jednolitą, jednoczłonową 

składająca się z:

— ceny wyrażonej w złotych za 1 m^ odprowadzonych ścieków.
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w związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1m^ wody i 1 m® ścieków 
oraz stawki opłaty abonamentowej na okres 3 lat kształtują się następująco:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania nowej taryfy.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1.
Odbiorcy indywidualni

Cena za 1 m^ 
dostarczonej wody 

w zł
2.88 3,11

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3,65

2. Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m’ 
dostarczonej wody 

w zł
2,94 3,18

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3,65

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy.

Lp- Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1.
Odbiorcy indywidualni

Cena za 1 
dostarczonej wody 

w zł
2,90 3,13

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3,65

2. Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m^ 
dostarczonej wody 

w zł
2,96 3,20

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3,65
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Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1. Odbiorcy indywidualni

Cena za 1 m^ 
dostarczonej wody 

w zł
2,91 3.14

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3,65

2. Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m^ 
dostarczonej wody 

w zł
2,97 3,21

Stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł
3,38 3.65

Tabela 4. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy.

Lp.
Taryfowa grupa 

odbiorców Wyszczególnienie
Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1. Wszyscy odbiorcy 
usług.

Cena za 1 m® 
odprowadzonych 

ścieków w zł
7,28 7,86

Tabela 5. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy.

Lp.
Taryfowa grupa 

odbiorców Wyszczególnienie
Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1. Wszyscy odbiorcy 
usług.

Cena za 1 m^ 
odprowadzonych 

ścieków w zł
7,28 7,86
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Tabela 6. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(netto)

Wielkość cen 
i stawek opłat 

(brutto)
1 2 3 4 5

1. Wszyscy odbiorcy 
usług.

Cena za 1 m^ 
odprowadzonych 

ścieków w zł
7,28 7,86

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się 

podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, Regulaminem dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Strzeleczki 

oraz na podstawie określonych w taryfie cen i stawek. Ilość dostarczonej do nieruchomości 

wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.

W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do budynków ustala się zgodnie 
z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r, Nr 8, poz.70). W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 

wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, 

a gdy to nie jest możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 

ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

nieprawidłowego działania wodomierza.

Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe 
ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość 

odprowadzonych ścieków z nieruchomości ustala się, jako równą ilości wody pobranej 

lub określonej w umowie, zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnej zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest 

na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług zgodrfisr 

z art. 27 ust. 6 Ustawy. /

Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie otit^tego, 

czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym określonym w umowie. Odbiorca 
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usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach 
i w terminach określonych w umowie oraz w fakturach.

W przypadku zastrzeżeń Odbiorcy do ilości pobranej wody, Gmina Strzeleczki na wniosek 

odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak 
w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on wszelkie koszty związane 
ze sprawdzeniem.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 
odbiorców.

Gmina Strzeleczki prowadzi usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie:

— poboru, uzdatnia i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

— dystrybucję zakupionej wody od Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. na potrzeby 

zaopatrzenia w wodę miejscowości Wawrzyńcowice,

— odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Gmina zobowiązana jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji 
usług w zakresie ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, jakości wymaganej prawem 

i pod odpowiednim ciśnieniem oraz niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, odprowadzania ścieków. Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej 

eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

W zakresie obsługi odbiorców usług Gmina Strzeleczki ponosi jednakowe koszty stałe 
obsługi swoich klientów, związane z prowadzaniem odczytów, rozliczeń należności oraz stałą 
gotowością do świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych, co uzasadnia stosowanie 

opłaty abonamentowej. Koszty te obciążają każdego Odbiorcę podłączonego do sieci 

niezależnie od tego czy w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę lub odprowadzał 

ścieki czy też nie.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

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

jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

W zakresie jakości świadczonych usług. Gmina Strzeleczki realizuje również zadania 

określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Strzeleczki przyjętym Uchwałą Nr XIII/85/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 

2019 r.
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Jakość wody dostarczanej przez Gminę Jest zgodna z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.). Szczegółowe 

informacje o jakości wody są systematycznie przekazywane odbiorcom za pośrednictwem 
strony internetowej zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy.

Jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Ustawa, natomiast 

jakość ścieków po oczyszczeniu, wprowadzanych do środowiska określa Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać, 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych do środowiska wodnego (Dz. U, Nr 137 poz. 984).

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Gminę usług 

oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nią wody, Gmina Strzeleczki 

ma obowiązek poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej 
stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, 
o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Gmina 

Strzeleczki informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w sposób zwyczajowo 

przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 2 dni robocze 
przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
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