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1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie 
Gminy Gogolin. 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 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), 
zwane dalej Rozporządzeniem

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o., 47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.  prowadzi  działalność w
zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków na  podstawie
zezwolenia  wydanego  Decyzją  Burmistrza  miasta  Gogolin  z  dnia  05.01.2012  r.  (sygnatura
WG.VI.7210.2012.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi między innymi ujmowanie,
uzdatnianie  i  dostarczanie  za  pomocą  urządzeń  wodociągowych  wody,  oraz  odprowadzanie  i
oczyszczanie  ścieków  za  pomocą  urządzeń  kanalizacyjnych,  będących  w  posiadaniu
Przedsiębiorstwa.

 3.   Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając kryteria zawarte  w § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej  i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.  (Dz. U. z 2017 r. nr poz. 328, 1566 i 2180) oraz
lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Gogolin, dla kalkulacji cen i stawek opłat zastosowano:
- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfę niejednolitą, wieloczłonową zawierającą różne dla
poszczególnych grup odbiorców usług ceny  za ilość dostarczonej wody oraz różne stawki opłaty
abonamentowej.
-  dla  zbiorowego  odprowadzania  ścieków taryfę  niejednolitą,  wieloczłonową zawierającą  różne
ceny za ilość odprowadzanych ścieków oraz różne stawki opłaty abonamentowej.

  4.  Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono pięć grup taryfowych:
 Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego, 

okres rozliczeniowy 2 (dwa) miesiące.
 Grupa 2 - gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego oraz 

wodomierza/y dodatkowego/ych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 2 (dwa) miesiące.
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 Grupa 3 – gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza/y 
lokalowego/ych  w budynkach wielolokalowych, okres rozliczeniowy 1 (jeden) miesiąc.

 Grupa 4 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznym zużyciu lub 
zapotrzebowaniu na wodę poniżej 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 2 (dwa) miesiące.

  Grupa 5  – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznym zużyciu lub 
zapotrzebowaniu na wodę od 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 1(jeden) miesiąc.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono cztery grupy taryfowe:

 Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego, 
okres rozliczeniowy 2 (dwa) miesiące.

 Grupa 2 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznej ilości odprowadzanych 
ścieków lub zapewnienia na odbiór ścieków poniżej 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 2 
(dwa) miesiące.

 Grupa 3 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznej ilości odprowadzanych 
ścieków lub zapewnienia na odbiór ścieków od 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 1(jeden) 
miesiąc.

 Grupa 4 – gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza/y 
lokalowego/ych  w budynkach wielolokalowych, okres rozliczeniowy 1 (jeden) miesiąc.

5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa niejednolita wieloczłonowa

– cena za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie
wskazań  wodomierzy  i  ceny  wody  w  zł/m3,  pobierana  za  okres  rozliczeniowy  lub  w
przypadku  braku  wodomierza,  stanowiąca  iloczyn  wody  określonej  na  podstawie
przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz. 70) i ceny wody w zł/m3, pobierana za okres rozliczeniowy.

– Opłata  abonamentowa  przypadająca  na  odbiorcę  wody  w  zł  pobierana  za  okres
rozliczeniowy zawiera:
- dla grupy 1, 2, 4, 5 - koszt odczytu, rozliczenia, oraz utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych
- dla grupy 3 – koszt odczytu oraz rozliczenia 

Należności  wynikające  z  opłaty  abonamentowej  są  regulowane  przez  odbiorców  usług
niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa niejednolita wieloczłonowa

– cena za odprowadzane ścieki,  stanowiąca iloczyn ilości  ścieków, ustalonej  na podstawie
wskazań  urządzeń  pomiarowych  lub  jako  równą  ilości  dostarczonej  wody  i  ceny  za
odprowadzanie ścieków w zł/m3.

– Opłata  abonamentowa  przypadająca  na  dostawcę  ścieków  w  zł  pobierana  za  okres
rozliczeniowy zawiera:
- dla grupy 1, 2 – koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
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-  dla  grupy 3  –  koszt  odczytu  urządzeń  pomiarowych,  rozliczenia,  oraz  utrzymania  w
gotowości urządzeń kanalizacyjnych
- dla grupy 4 – nie wyznacza się abonamentu.
Należności  wynikające  z  opłaty  abonamentowej  są  regulowane  przez  odbiorców  usług

niezależnie od tego, czy odbiorca usług dostarczał ścieki w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat
abonamentowych wyrażana jest w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. 

Ceny i stawki za zbiorowe dostarczania wody.

Tabela 1a Wysokość cen za dostarczenie 1 m3 wody od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w PLN Jednostka mia-
ry

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 4,28 4,62 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 4,30 4,64 zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 4,19 4,53 zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 4,72 5,10 zł./m3

5. Grupa taryfowa nr 5 4,72 5,10 zł./m3

Tabela 1b Wysokość cen za dostarczenie 1 m3 wody od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w PLN Jednostka mia-
ry

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 4,36 4,71 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 4,39 4,74 zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 4,33 4,68 zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 4,80 5,18 zł./m3

5. Grupa taryfowa nr 5 4,80 5,18 zł./m3
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Tabela 1c Wysokość cen za dostarczenie 1 m3 wody od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w PLN Jednostka mia-
ry

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 4,48 4,84 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 4,55 4,91 zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 4,34 4,69 zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 4,80 5,18 zł./m3

5. Grupa taryfowa nr 5 4,80 5,18 zł./m3

Tabela 2a  Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy, od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,85 10,64 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 9,56 10,32
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 5,53 5,97
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 13,61 14,70
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

5. Grupa taryfowa nr 5 5,48 5,92
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

Tablica 2b Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy, od 13 do 24
miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,90 10,69 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 9,63 10,40
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 6,08 6,57
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 13,72 14,82
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

5. Grupa taryfowa nr 5 5,76 6,22
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy
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Tablica 2c Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy, od 25 do 36
miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,90 10,69 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 9,19 9,93
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 6,95 7,51
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 8,51 9,19
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

5. Grupa taryfowa nr 5 8,14 8,79
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

Ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tabela 3a Wysokość cen za odbiór 1 m3 ścieków od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w zł Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,66 10,43 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 9,81 10,59
zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 9,95 10,75
zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 10,49 11,33
zł./m3

Tabela 3b Wysokość cen za odbiór 1 m3 ścieków od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy        

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w zł Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,78 10,56 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 9,90 10,69
zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 10,00 10,80
zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 10,56 11,40
zł./m3
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Tabela 3c Wysokość cen za odbiór 1 m3 ścieków od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy       

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w zł Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 9,86 10,65 zł./m3

2. Grupa taryfowa nr 2 10,34 11,17
zł./m3

3. Grupa taryfowa nr 3 10,08 10,89
zł./m3

4. Grupa taryfowa nr 4 10,65 11,50
zł./m3

Tabela 4a Stawki opłaty abonamentowej na dostawcę ścieków na okres rozliczeniowy, od 1 do 
12 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 10,72 11,58 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 11,12 12,01
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 9,29 10,03
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 0,00 0,00
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

Tabela 4b Stawki opłaty abonamentowej na dostawcę ścieków na okres rozliczeniowy,              
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 10,17 10,98 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 10,87 11,74
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 9,69 10,47
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 0,00 0,00
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

9



Tabela 4c Stawki opłaty abonamentowej na dostawcę ścieków na okres rozliczeniowy,              
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbior-
ców

Cena w PLN Jednostka miary

netto z vat

1. Grupa taryfowa nr 1 10,26 11,08 zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

2. Grupa taryfowa nr 2 10,96 11,84
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

3. Grupa taryfowa nr 3 9,74 10,52
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

4. Grupa taryfowa nr 4 0,00 0,00
zł./odbiorcę, okres rozliczeniowy

Stawka za przekroczenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych przez zakłady prze-
mysłowe ponad wartości graniczne, o których mowa w  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysło-
wych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz.U. 2016 poz. 1757.

Ustala się następujące dopuszczalne stężenia ładunków (Wdop) : BZT5 – 360 mg/dm3 ; ChZTCr –
720 mg/dm3 ; P – 10 mg/dm3 ; Zawiesina Ogólna – 100 mg/dm3 .

W przypadku przekroczeń stawka za odprowadzanie ścieków określana jest proporcjonalnie do
krotności największego przekroczenia, zgodnie z wyliczeniem:

C=
W r z
W d o p  

*C t a r

C – cena za 1 m3 wprowadzonych ścieków o przekroczonym wskaźniku zanieczyszczeń

Wrz – rzeczywista wartość wskaźnika zanieczyszczeń

Wdop – dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń

Ctar – cena taryfowa (bazowa) za 1 m3 wprowadzanych ścieków

5. 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 z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających
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z  niniejszej  taryfy.  Odbiorcy  usług  na  terenie  działalności  przedsiębiorstwa  wyposażeni  są  w

wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe, ustala się w oparciu o ich

wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków, ustala się jako

równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

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.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 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 średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby

miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.  Przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług,

występuje  o  sprawdzenie  prawidłowości  działania  wodomierza.  W przypadku  gdy sprawdzenie

prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń,

pokrywa  on  koszty  sprawdzenia.  Opłaty  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzanie ścieków pobierane są za okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi.

Opłata  abonamentowa  ustalana  jest  także  w  przypadkach  braku  poboru  wody  i/lub  braku

odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone

ścieki, na warunkach i w terminach określonych w umowie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup  odbiorców

Dla  odbiorców  usługi  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania

ścieków Przedsiębiorstwo, w ramach świadczonych usług zapewnia:

 ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków

 odpowiednią jakość dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 odpowiednie parametry techniczne dostarczanej wody

 niezawodne odprowadzanie ścieków

 ochronę interesów odbiorców usług i optymalizację kosztów

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 Rozporządzenie Ministra
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Zdrowia w sprawie z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi i innych.

Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna, zarówno z normami krajowymi,

jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu. Woda

jest prewencyjnie dezynfekowana.

Celem  poprawy  jakości  usług  Przedsiębiorstwo  wprowadza  nowoczesny  system  monitoringu

procesów  produkcyjnych  pozwalający  na  błyskawiczne  akcje  umożliwiające  natychmiastową

likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące  analizy  jakości  wody  są  prowadzone  przez  SGS  EKO-PROJEKT  Spółka  z  O.O.  w

Pszczynie ul. Cieszyńska 52a z częstotliwością zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz

417) oraz kontrolnie przez Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Krapkowicach.
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