
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązująca od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r.

stosowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Kolbuszowej prowadzący działalność na terenie gminy: 

1. Kolbuszowa - zezwolenia /Decyzji Nr OŚiGW.7030.1.2016 z dnia 11.02.2016 r. Burmistrza
Kolbuszowej

oraz w strefie granicy:

2. Gminy Niwiska – porozumienie międzygminne /D.U. Województwa Podkarpackiego, poz.
50 z dnia 12.01.2011r./

3. Gminy Głogów Małopolski – porozumienie międzygminne Nr. 2/2011 z dnia 23.11.2011r./
4. Gminy Dzikowiec – porozumienie międzygminne /D.U. Województwa Podkarpackiego,

poz. 51 z dnia 20.12.2011r./
5. Gminy Cmolas – porozumienie międzygminne /D.U. Województwa Podkarpackiego, poz.

114 z dnia 23.01.2012r./

zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  27d  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.
328, 1566 i 2180)
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1. Informacje ogólne

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została

zatwierdzona Decyzją /RZ.RET.070.4.17.2018.MK z dnia 02.5.2018 r./ Dyrektor Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z siedzibą

w  Rzeszowie  na  okres  3  lat.  Wniosek  o  zatwierdzenie  taryfy  na  okres  3  lat,  został

przygotowany  zgodnie  z  przepisami  Ustawy,  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472 z dnia 2018.03.02). Wszelkie określenia

odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędny przychodów,

użyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub rozporządzenia.

Taryfa  stanowi  zestawienie  cen  i  stawek  opłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę

i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  Gminy Kolbuszowa oraz w strefie  granicy

z Gminą Niwiska, Głogów Małopolski, Dzikowiec, Cmolas.

2. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowe  grupy  odbiorców  obejmuje  odbiorców  wyodrębnionych  na  podstawie
wielkości zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a także na podstawie sposobu rozliczeń za
świadczone  usługi.  Uwzględniając  zróżnicowanie  kosztów  zaopatrzenia  w  wodę
i  odprowadzania  ścieków  oraz  sposób  korzystania  z  urządzeń  wodociągowych
i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców na następujące taryfowe grupy odbiorców
usług:

L.p
.

           Taryfowa grupa 
          odbiorców usług 

Charakterystyka taryfowej grupy 
odbiorców usług

 0                             1                                                         2
 1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

Obejmuje  odbiorców  usług  wykorzystujących
wodę  na  cele  socjalno-bytowe  w  ramach
gospodarstw  domowych;  budynki  mieszkalne
jednorodzinne  i  wielorodzinne  i/lub
odprowadzający ścieki

2
Grupa 2

Pozostali odbiorcy

Obejmuje odbiorców usług pobierających wodę i/
lub  odprowadzających  ścieki  w  związku
z prowadzoną  działalnością  gospodarczą
i jednostki działających w sferze budżetowej.

3. Grupa 3

woda na cele p.poż

Wg zasad wynikających z umowy zawartej w tym
celu z gminą lub innym odbiorcą.



Odbiorcy wymienieni w tabeli rozliczani są w oparciu o:

1/ wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym,

3/ urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

3/  wodomierz  odliczający –  przyrząd  pomiarowy  zainstalowany  dodatkowo  w  sposób
uzgodniony  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o,  obok
wodomierza  głównego,  mierzący ilość  wody,  która zostanie  zużyta  na  inne cele  i  nie
zostanie wprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych,

4/  punkt poboru wody –  miejsce,  gdzie  dostarczana  woda jest  rozliczana  na podstawie
wodomierza. 

5/  punkt  odbioru  ścieków –  miejsce,  gdzie  odbierane  są  ścieki  z  budynku  lub  innego
obiektu powstałe z dostarczonej wody a także pobranej z ujęć własnych.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W  rozliczeniach  z  odbiorcami  usług  w  zależności  od  ich  zaklasyfikowania  do
odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat  oraz zasady
ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
2/ stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług na miesiąc, którą

Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Zakładowi za gotowość, odczyt, rozliczenie.

W rozliczeniach za odebrane ścieki :

1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
2/  stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług niezależna od

ilości odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc.

Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek
od towarów i usług ( VAT ) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2018-31.05.2019

Tab. 1

L.
p.

Taryfowa
grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/ stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto 
z VAT

1 2 3 4 5 6

1.1 Grupa 1
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,96
4,44

4,28

4,80

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

1.2 Grupa 2
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,30

4,44

4,64

4,80

zł/m³

zł/wodomierz/miesiąc

1.3 Grupa 3 cena za dostarczoną wodę 7,70 8,32 zł/m³



Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2018-31.05.2019

Tab. 2

L.p.

Taryfowa
grupa

odbiorcó
w

Wyszczególnienie

Cena / stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto  
z VAT

 1         2                           3         4        5                6

2.1 Grupa 1
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

9,95

4,49

10,75

4,85

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

2.2 Grupa 2
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

10,22

4,49

11,04

4,85

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 12 do 24 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2019-31.05.2020

Tab. 3

L.
p.

Taryfowa
grupa

odbiorcó
w

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto 
z VAT

1 2 3 4 5 6

1.1 Grupa 1
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

4,16
4,33

4,49

4,68

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

1.2 Grupa 2
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

4,49

4,33

4,85

4,68

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

1.3 Grupa 3 cena za dostarczoną wodę 8,01 8,65 zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 12 do 24 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2019-31.05.2020

Tab. 4

L.p.

Taryfowa
grupa

odbiorcó
w

Wyszczególnienie

Cena / stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto  
z VAT

 1         2                           3         4        5                6

2.1 Grupa 1
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

10,86

4,39

11,73

4,74

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

2.2 Grupa 2
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty 
abonamentowej

11,14

4,39

12,03

4,74

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc



Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 24 do 36 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2020-31.05.2021

Tab. 5

L.
p.

Taryfowa
grupa

odbiorcó
w

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto 
z VAT

1 2 3 4 5 6

1.1 Grupa 1
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

4,28

4,30

4,62

4,64

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

1.2 Grupa 2
cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

4,61

4,30

4,98

4,64

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

1.3 Grupa 3 cena za dostarczoną wodę 8,25 8,91 zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 12 do 24 miesiąca
obowiązywania taryf tj. 01.06.2020-31.05.2021

Tab. 6

L.p.

Taryfowa
grupa

odbiorcó
w

Wyszczególnienie

Cena / stawka
opłaty Jednostka

miarynetto brutto  
z VAT

 1         2                           3         4        5                6

2.1 Grupa 1
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty 
abonamentowej

10,96

4,38

11,84

4,73

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

2.2 Grupa 2
cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty 
abonamentowej

11,23

4,38

12,13

4,73

zł/m³

zł/Odbiorcę usług/miesiąc

4. Informacja o dopłatach z budżetu Gminy

Rada Miejska w Kolbuszowej podjęła Uchwałę Nr XLVII/575/17 z dnia 30 listopad 2017
roku o dopłacie  do  1 m3 ścieków dla  poszczególnych  grup taryfowych na  terenie  gminy
Kolbuszowa:

„§ 2.1 Ustala się dopłatę do ścieków z budżetu Gminy w wysokości: 

 3,22 zł netto + 8% VAT do ceny 1 m3 ścieków dla taryfowej Grupy 1 (gospodarstwa
domowe) w stosunku do cen określonych w taryfie (tab. 2, wiersz 2.1)

 0,65 zł  netto  + 8% VAT do ceny 1 m3 ścieków dla  taryfowej  Grupy 2 (pozostali
odbiorcy) w stosunku do cen określonych w taryfie (tab. 2, wiersz 2.2)



2. W konsekwencji dopłat, o których mowa w § 2.1. cena 1 m3 ścieków dla:

Grupy 1 (gospodarstwa domowe)  wyniesie: - 6,73 zł netto -  7,27 zł brutto
Grupy 2 (pozostali odbiorcy)  wyniesie: - 9,57 zł netto - 10,34 zł brutto

*  cena  po  uwzględnieniu  dopłaty  będzie  ulegać  zmianie  w  kolejnych  latach
obowiązywania taryfy i uzależniona będzie od wysokości dopłaty w kolejnych podjętych
uchwałach

3. Dopłata stanowi przychód zakładu z tytułu dopłaty dla wybranych grup taryfowych jaką
gmina  przekazuje  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  na
podstawie  art.  24,  ust  6  ustawy z  dnia  7  czerwca  2001r.   o  zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę (Dz.U.2017.328 t.j z póź. zm.)”.

5. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:
> Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36. 00. Z).
> Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37. 00. Z).
> Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

(PKD 42.21. Z).
Spółka  zobowiązana  jest  do  zapewnienia  sprawności  posiadanych  urządzeń  i  przyłączy
wodociągowych,  do  realizacji  usług  dostawy  wody  w  wymaganej  ilości  i  jakości,  pod
odpowiednim  ciśnieniem  oraz  urządzeń  i  przyłączy  kanalizacyjnych  do  realizacji  usług
odprowadzania  (w tym oczyszczania  ścieków)  -  w sposób ciągły  i  niezawodny,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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