
Uchwała Nr XVII/166/16 

Rady  Miejskiej  w Pyzdrach 

z dnia 3 listopada 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta  Pyzdry  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 20, 24 ust 1, 3 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 139) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków  

i obowiązują od  1.01.2017 r. 

 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr X/95/15 z dnia 

18.11.2015 r. Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. 

 

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie  

w miejscach publicznych i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.  

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

do uchwały Nr  XVII/166/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 listopada 2016 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

Na podstawie art. 20, 24 ust.1, 3 i 7 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 

zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - 

Kanalizacyjnych w Pyzdrach dnia 20.10.2016 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową 

kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od 01.01.2017 roku na terenie 

Gminy i Miasta Pyzdry. Złożony został w wymaganym przez prawo terminie. 

Taryfy zawierają określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ceny i stawki 

opłat a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy            

i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat 

określone w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów                               

z prowadzonej działalności wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowane na rok 

obowiązywania taryf wynikających z: 

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług. 

Przy opracowaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie 

dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu. 

Planowana sprzedaż wody oraz odprowadzania ścieków pokrywa koszty produkcji, 

uzdatniania i dystrybucji dlatego stawki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 

pozostają na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 



 

           Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Nr XVII/166/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie             

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

Taryfy opracowano na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwanej dalej 

„Ustawą” oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

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

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach i dostarczających nieczystości płynne z nieruchomości 

skanalizowanych na oczyszczalnię ścieków we wsi Tarnowa. 

        

2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych             

w Pyzdrach   powołano uchwałą  Nr XXV/134/96 Rady Miejskiej z dnia 13.12.1996 r. 

Do wielu zadań Zakładu określonych w Statusie - należy zbiorowe zaopatrzenie ludności             

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych                          

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu. 

 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG 

 

 Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 

zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców 



usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe pobierające wodę 

na cele socjalno - bytowe jak i odbiorców pozostałych -zakłady, instytucje. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono również jedną podstawową 

grupę taryfową. 

 

4. RODZAJE WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT 

 

Przy rozliczeniu za dostarczoną wodę odbiorców usług obowiązuje taryfa      

jednoczłonowa  składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m
3
 dostarczonej wody. 

Obowiązujące ceny za oczyszczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną  

wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za 1m
3
. 

 

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” wymienionymi  w pkt 1 

taryfy. 

Normy ryczałtowego zużycia wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002 r. z późn. zm. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu               

o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe, ilość 

dostarczonych ścieków – zgodnie z art. 27 ust.5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody 

pobranej wg ryczałtu. 

Jakość wody produkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach jest zgodna z normami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Nr 2015 poz.1989 ze zm.) w sprawie 

określenia norm, jakim powinna odpowiadać woda do picia. 

Woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych. Uzdatnianie polega na odżelazianiu, 

napowietrzaniu i chlorowaniu. 

Jakość wody sprawdza kilkakrotnie w ciągu roku Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna we Wrześni - Labolatorium, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. Z o.o. we Wrześni oraz SGS „ Eko–Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. 



Natomiast analizy ścieków dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                        

w Poznaniu, Wydział w Koninie - Labolatorium oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów                             

i Kanalizacji Sp. Z o.o. we Wrześni. 

 

 

 

6.UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO 

 

6.1.ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG LOKALNYCH I UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZEŃ 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych          

w Pyzdrach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi oraz do zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz 

niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług 

oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowany jest poprzez hydrofornie: Pyzdry, 

Lisewo, Wrąbczynek, Pietrzyków.  

Sieć wodociągowa oraz urządzenia hydroforowe wymagają stałych remontów i modernizacji. 

Aby obniżyć koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

wszystkie awarie na sieci usuwane są przez pracowników Zakładu. 

 

6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, WPŁYW USTALONYCH TARYF NA ICH POPRAWĘ. 

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: 

 umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych. 

 

6.3. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynikające z zadań własnych gmin, dostosowane jest 

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

Dotyczy to zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków 

użyteczności publicznej, a także na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. 

 

6.4. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG 



Określone w taryfach ceny opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów zawartych w przepisach prawnych dotyczących ochrony 

środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków socjalno-bytowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej                 

do spożycia  przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych. 

Przy ustalaniu cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków rozgraniczono koszty 

wszystkich rodzajów prowadzonej przez Zakład działalności. 

 

6.5. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYF 

Przy ustaleniu taryf na rok 2017 podstawy ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymaganymi 

rozporządzeniami) dane ewidencji księgowej z 2015/2016 roku. 

Aktualnie obowiązujące ceny wody i ścieków ustalone były w 2015 roku.  

 

 

 

 

 


