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ul. Roździeńskiego 38
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Prezydent Miasta Piekary Śląskie

znak sprawy: GLRZT.70.73.2021

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 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z 0.0. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 05 lutego 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 
lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946), przy ul. Roździeńskiego 38 
z dnia 05 lutego 2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat.
Pismem z dnia 18 lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.73.2021BN organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny 
wystosował wezwanie w dniu 18 lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.73.2021.BN w trybie art. 27b ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do 
korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku.
W odpowiedzi na wezwaniu w dniu 04 marca 2021 r. Wnioskodawca skorygował tabele oraz przedłożył 
uzupełniające dokumenty i wyjaśnienia.
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Zawiadomieniem z dnia 26 marca 2021 r. organ regulacyjny poinformował strony postępowania 
o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 
następuje.
Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, 
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 
następuje.
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania 
taryf i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego 
do ww. ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określenia 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). 
Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, 
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie 
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony 
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww. 
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług 
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego 
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług 
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu 
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie 
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. 
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem 
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich 
ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności 
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przeanalizował zmiany warunków ekonomicznych 
wykonywania przez Wnioskodawcę swej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres 
świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen I stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom niezbędnych przychodów 
Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie 
obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi. Jednocześnie organ 
dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych w latach 
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obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 2 uwzględnieniem planowanych zmian 
tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadza ścieków tj. cena hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów S.A w Katowicach, podatek od nieruchomości, koszty wynagrodzeń, koszty materiałów, 
koszty energii elektrycznej. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich 
kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na; założeniach makro- 
i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków 
ich świadczenia, a także na prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji istniejących urządzeń 
kanalizacyjnych.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość 
kosztów zaopatrzenia w wodę została określona na podstawie ilości sprzedanej wody 
z uwzględnieniem wzrostu poziomu sprzedaży w latach 2021-2024 i planowanej ceny jednostkowej 
ww. usługi.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono 
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Piekary Śląskie 
na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie 
rozstrzygnięcia jak w sentencji.

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.

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. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o,o., ul. Roździeńskiego, 41-946 Piekary Śląskie

2. Prezydent Miasta Piekary śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

3. BIP
4. Wydz. RZTa/a
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Załącznik nr 1
do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków 05.02.2021

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGW WP

z dnia 

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES 3 LAT
NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE
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1. Informację ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na ola-es 3 lat oraz określa warunki ich 
stosowania na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Podstawą prawną opracowania taryfy są:

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

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U, z 2018 poz. 1152), zwana dalej 

Ustawą,

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 

marca 2018r, w sprawie określenia taiyf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz.U. z 2018 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 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich 

Sp. z 0.0.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie 

dostai'czania wody oraz odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu na podstawie zezwolenia 

wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr 2/2002 z dnia 17.07.2002r.

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1152) wraz z aktami 

wykonawczymi określa dla Przedsiębiorstwa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w 

tyra zasady:

- działalność przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych,

- tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, 

niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków
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- ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony 

środowiska i optymalizacji kosztów, a także wymagania dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez Judzi.

Przedsiębiorstwo nasze wypełnia powyższe zasady mając na uwadze ochronę 

interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także 

optymalizację kosztów.

3. Rodzaj i struktura taryfy.

Obowiązujące taryfy zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 poz. 1152) oparto na wartości niezbędnych pi-zychodów. Uzyskanie niezbędnych 

przychodów z taryf jest konieczne do pokiycia kosztów bieżącej eksploatacji i 

utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 

2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taiyf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 472) taryfy zostały zaprojektowane w sposób 

zapewniający;

- uzyskanie niezbędnych przychodów,

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,

- eliminowanie subsydiowania skrośnego,

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i 

ograniczania zanieczyszczenia ścieków,

- łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i 

stawek opłat.

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne opracowało taryfy 

wieloczłonowe, jednolite zawierające ceny i stawki opłat, W zakresie przyjętego 

rodzaju i struktury sporządzona taryfa obejmuje:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - taryfę jednolitą wieloczłonową 

tj. zawierającą jednolite ceny dla odbiorców usług podane dla lm3 dostarczanej 

wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę za oltres rozliczeniowy;
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b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taiyfa jednolita zawierająca 

taiyfę jednolitą wieloczłonową tj. zawierającą jednolite ceny dla odbiorców usług 

podane dla lm3 odprowadzonych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

dokonuje alokacji kosztów na taiyfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając 

lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych 

taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;

- strukturę i rodzaj planowanych taiyf;

- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;

- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;

- możliwość wyodrębnienia kosztów dla ich właściwej alokacji.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Taryf jednolita, wieloczłonowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę będzie zawierać:

1. Cena za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie 

odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody.

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę ustala się:

• w oparciu o wskazania wodomierza głównego,

• w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

• z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

• w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody,

3. Stawki opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

• utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
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• odczytu wodomierza w proporcji 50% do zaopatrzenia w wodę i 50% do

odprowadzania ścieków;

• rozliczenia należności za wodę w proporcji 50% do zaopatrzenia w wodę i 50% do

odprowadzania ścieków;

4. W stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynku 

wielolokalowym nie uwzględniane są koszty gotowości do świadczenia usług.

5. W stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody nie uwzględniane są koszty odczytu wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka 

dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień 

opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
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Wyszczegóbiięnie

W okresie '

obowlążyw . 
nnłiihówcj' 
tftryiy

W okresie od 
•134o?4 : ; 
jnićsląco;

obowlązywa? ■ 
lila nowej 

taryfy ,

W ókre8lć;0d 
'/- .IS'doM' 

niięsiąca 
;bbóvHą^ąv 

nią^hoW^f; 
iary^; .

V.'

^Jednóstka 
mlai7 4

1 Wszyscy odbiorcy cena za dostarczoną 
wodę

5,77 5,77 5,77 zł/m^

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

L.p. Wyśzcżegóińienię;^^-^

Gena 
w zł/ 

odbiorcę/' 
. ; m^C

Gena 
•\;wzlZ 
odbiorcę/

Cena
; --.ZWZl/./ 

odbiorc^
m-c

w okresie od 
1 do 12 .

miesiąca ’ 
obbwlą«yłvflnln .

Mowci taryfy

WokreslcoU ' 
13. do 24 
mlesjąćą ? 

obowl'ą7^wanlft- 
now^l-tab'fyV-

.W ókrćiieód
■ 25 (Ib 36

• Jnieslącą :• 
obówIiiaylYanlH 

■ nó5vd taryfy

i opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w 
opai-ciu 0 wskazania wodomierza głównego 8,78 8,78 8,80

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 
podstawie przepisów dotyczących pi’zeciętnych norm 
zużycia wody

5,92 5.92 5,94

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 
podstawie wodomierza lokalowego w budynku 
wielolokalowym

7.19 7,39 7,33

4 Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 
podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej

2.74 2,76 2,78
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Taryfa jednolita, wieloczłonowa zą zbiorowe odprowadzanie ścieków zawiera:

1. Cena za m3 odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego lub ilości wody pobranej określonej zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody.

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę ustala się:

• w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

• z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

3. Stawki opłaty abonamentowej opracowane są na podstawie kosztów:

• utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych;

• odczytu wodomierza w proporcji 50% do zaopatrzenia w wodę i 50% do 

odprowadzania ścieków;

• rozliczenia należności za ścieki w proporcji 50% do zaopatrzenia w wodę i 50% do 

odprowadzania ścieków;

4. W stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynku 

wielolokalowym nie uwzględniane są koszty gotowości do świadczenia usług.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka 

dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień 

opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie

W okresie 
0(1 IdoU 
miesiąca 

obowiązyw 
Anin nowej 

tnrvfv

W okresie od 
I3(lo24 
mUstąu 

oboMiłzyWA 
nlfl nowej 

larvIV •

Wokresicod 
- 25 <10 3^

obówlijitywfl 
nin notfej 

tnrvfv

Jednostka 
miary

1 Wszyscy odbiorcy
cena za 

odprowadzone ścieki 10,01 10,02 9,18
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Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki

L.p. WyśzćżegÓlmeńie

Cena.
WzłZ 

ptlbiorcę/-: 
m-c

wzł/ 
odbłórćę/ 

m^c '

. Gena;: 
W zł/ 

k Odbiorcę/ 
m-c

W okresie od ' 
IdoU. ; 

rtiięślfjca.. 
obowlfizywanla 

nowel taryfy -

/W okresie od- 
ildoi4 - 

m|cal^ca 
obówjijzyw^ńil 

nowel taryfy ,

W ókreslcod • 
i 25 <1036 

mlćsłąea 
iobowl.^ywania 

nowel taryfy

1 Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego 11,41 11,43 11,42

2 Oplata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody 8,56 8,57 8,56

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 
podstawie wodomierza lokalowego w budynku 
wieiolokalowym

7,19 7,39 7,33

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 

przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych 

w pkt. 1 Taryfy.

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania 

przedsiębiorstwa w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się 

na podstawie ich wskazań. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość zużytej 

wody ustala się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w 

oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, 

zgodnie z art, 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej lub 

określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej 

wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest 

na podstawie dodatkowego wodomierza.



w przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 

miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe 

na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym oki-esie roku ubiegłego lub 

iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług dokonuje kontroli funkcjonowania 

wodomierza głównego, koszt kontroli ponosi odbiorca.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i terminach olcreślonych w umowie.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo zawarło umowę z osobami korzystającymi z 

lokalu w budynku wielolokalowym zgodnie z art. 6 ust. 6 w rozliczeniach uwzględnia 

się ilości wody i ścieków na podstawie wodomierzy zabudowanych przy punktach 

czerpalnych w lokalach.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone 

jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i 

techniczne. Woda poddawana jest tym samym procesom, a odbiorcy usług mają 

zainstalowane wodomierze główne. To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków.

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe 

obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłaty 

abonamentowej. Koszty te obciążają każdego odbiorcę podłączonego do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, niezależnie od tego czy w danym okresie będzie 

faktycznie pobierał wodę i odprowadzał ścieki, czy też nie, bowiem występowanie 

tych kosztów wymusza proces gotowości do dostarczania wody oraz odbioru i 

oczyszczania ścieków.
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7.1, Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców usług.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich 

Spółka z 0.0. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekaiy Śląskie. 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o 

odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz 

wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Zobowiązane jest 

również do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz oczyszczenia ich i 

odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 

pozwoleniami wodno - prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze 

działalności.

Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

• rozprowadzanie wody,

• odprowadzanie ścieków.

Na obszarze obsługiwanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. z usług wodociągowych korzysta 

100% ludności, natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta 99,5% naszych 

mieszkańców.

7.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług,

W zaki'esie jakości świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. realizuje zadania określone:

• w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzŁinia ścieków”;

• w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanym Decyzją Zarządu Miasta 

Piekary Śląskie z dnia 17.07.2002r.;
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w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK w Piekarach Śląskich na lata 

2018-2021; Uchwała Nr XL VII/562/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 

stycznia 2018r.; Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK w Piekarach 
Śląskich na lata 2022-2024;

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

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1152);

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 

marca 2018r, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 472);

w Ustawie z dnia 27 kwietnia 200Ir, „Prawo ochrony środowiska”;

w Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. „Prawo wodne”;

w Ustawie z dnia 8 marca l990r, „O samorządzie gminnym”;

w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. „O gospodarce komunalnej”;

w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw;

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
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