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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 wod$ i zb iorow ym  odprowadzaniu sciekow (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, 

zwanej dalej „uzzwos"), w zwi^zku z a rt. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks post^powania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu post^powania 

administracyjnego z wniosku Zakiadu Gospodarki Komunalnej w tqcznej, t^czna 115, 26-140 tqczna, z 

dnia 21 czerwca 2021 r. (data wptywu: 22 czerwca 2021 r.)

zatwierdzam taryf^ za zbiorowe zaopatrzenie w  wod$ i zbiorowe oprowadzanie sciekow na terenie

gminy tqczna na okres 3 lat

Taryfa stanowi zai^cznik do niniejszej decyzji oraz je j in t e g r a l  cz$sc.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odst^pu j^ od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega optacie, o ktore j mowa w art. 24d uzzwos. Optat^ w  wysokosci 530,07 

zt uiszcza si$ na rachunek bankowy RZGW w  Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024, w  term inie 

14 dni od dnia, w ktbrym decyzja stala si$ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom  prawo wniesienia odwofania do Prezesa Panstwowego 

Gospodarstwa Wodnego W ody Polskie. Odwotanie wnosi siQ za posrednictwem dyrektora Regionalnego 

Zarzqdu Gospodarki W odnej w W arszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego W ody Polskie, 

w term in ie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji.

POUCZENIE



W trakcie biegu term inu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sis prawa do wniesienia 

odwotania wobec organuy fctory wydat decyzjs. Z dniem dorsczenia organowi adm inistracji publicznej 

oSwiadczenia o z^/eezeniu sis prawa do wniesienia odwotania przez ostatnis ze stron postspowania, 

decyzja staje sis ^bstateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniscie oSwiadczenia o 

zrzeczeniu sis pfawa do wniesienia odwotania.

O trzym u jq :

1. A dresa t; ’

2. PGW W o d y  Polskie R eg iona lny Zarz^d  G ospoda rk i W o d n e j w  W a rsza w ie , u l. Zarzecze 13 B, 

03 -194  W arszaw a -  a /a .

------------------------------- Eaiistwnwp Gnspodarstwo W odne W odv Polskie___________________

Regionalny Zarz^d Gospodarki W odnej w  Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa 
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Panstwowego Gospodarstwa

Taryfa. Informacje ogolne.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w L^cznej przedstawia wnios^K taryfowy^biorowego 
zaopatrzenia w wod$ i zbiorowego odprowadzania sciekow, w tym propozycje cin i stawek 
oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wod$ i zbiorowe odprowadzanie sciekow, maj^cy 
obowi^zywac na terenie Gminy L^czna, na okres 3 lat. Taryfa okresla takza warunki 
stosowania cen i stawek oplat. [
Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi zal^cznikami zostal 

opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wod$ i zbiorowym odprowadzaniu (test jedn. Dz. U. z 2020, poz. 2028), zwanej dalej 
ustawy, oraz rozporz^dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod$ i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz. U. poz. 472), zwanego dalej 
rozporz^dzeniem. Wszelkie okreslenia odnosz^ce si$ do struktur taryfowych, rodzajow taryf i 
metodologii niezb^dnych przychodow, uzyte w tekscie pochodz^ z tej ustaw>' lub 
rozporz^dzenia.

Taryfowe ceny dotycz^ wszystkich odbiorcow using zbiorowego zaopatrzenia w wod$ i 
zbiorowego odprowadzania sciekow swiadczonych przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w 
L^cznej na terenie Gminy L^czna, z wyl^czeniem odbiorcow hurtow^ych i odbiorcow 

dostarczaj^cych nieczystosci plynne z terenow nieskanalizow'anych, poniewaz zgodnie z 
przepisami ustawy nie jest to dzialalnosc zbiorowego zaopatrzenia w wod$ i zbiorowego 
odprowadzania sciekow.

1. Rodzaje prowadzonej dzialalnosci.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w L^cznej prowadzi dzialalnosc w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wod$ i zbiorowego odprow'adzania sciekow na terenie Gminy L^czna zgodnie 
ze statutem oraz na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow. 
Dzialalnosc ta polega:

1. w zakresie zbiorow'ego zaopatrzenia w wod$ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu 
wody za pomoc<} posiadanych urz^dzen wodoci^gowych do uslugobiorcow, z ktorymi 
zawarto umow^,

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow na oczyszczaniu i odprowadzaniu sciekow 
za pomoc^ urz^dzen kanalizacyjnych od uslugobiorcow, z ktorymi zawarto umow$.

Zaklad zajmuje si$ takze wytw'arzaniem i zaopatrzeniem w energy ciepln^ oraz najmem, 
dzierzaw^ i swiadczeniem uslug transportowych.

Udzial przychodow' z dzialalnosci wodoci^gowej w stosunku do calosci przychodow Zakladu 
wynosi 48,38% a dzialalnosci kanalizacyjnej 27,12%.

ZaW ad K on~Lnair.ej
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2. Rodzaj i struktura taryfy.

Stosownie do § 14 pkt 1 i 2 rozporz^dzenia, dla zbiorowego zaopatrzenia w wod$ okreslono 
taryfy niejednolit^ wieloczlonow^, sk tadaj^  si$ ze zroznicowanych cen za dostarczon^ wod$ 
i zroznicowanych stawek oplat abonamentowych na odbiorc$ na okres rozliczeniowy. Dla 
zbiorowego odprowadzania sciekow ustalono taryfi? jednolitcj jednoczlonow^, skladaj^czj si^ z 
jednakowej ceny za odprowadzone scieki, brak stawki oplaty abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorcow uslug.

Uwzgl^dniaj^c lokalne uwarunkowania swiadczenia ustug dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wod$, dokonano alokacji kosztow na szesc taryfowych grup odbiorcow uslug:

Grupa 1 -  Wl: Gospodarstwa domowe zuzywaj^ce wod$ do celow bytowych, rozliczane w 
oparciu o wskazania wodomierza glownego co kwartal,

Grupa 2 -  W2: Gospodarstwa domowe zuzywaj^ce wod$ do celow bytowy'ch, rozliczane w 
oparciu o przeci^tne normy zuzycia wody co kwartal,

Grupa 3 -  \V3: Jednostki budzetowe i instytucje publiczne zuzywajace wod$ na cele 
prowadzonej dzialalnosci, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza glownego co 1 
miesi^c,

Grupa 4 -  W4: Podmioty prowadz^ce dzialalnosc gospodarczQ zuzywajace wode na cele 
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza 
glownego co 1 miesi^c,

Grupa 5 -  W5: Podmioty prowadz^ce dzialalnosc gospodarcz^ zuzywaj^ce wod$ na cele 
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, rozliczane w oparciu o przeci^tne normy zuzycia 
wody co 1 miesi^c,

Grupa 6 -  W6: Gmina rozliczana za wod? zuzyta na cele ppoz. na podstawie art.22 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, rozliczana co miesi^c 
w oparciu o informacj? od jednostek strazy pozarnej o ilosci zuzytej wody.

Dla zbiorowego odprowadzania sciekow, dokonano alokacji kosztow na dwie taryfowe grupy 
odbiorcow uslug:

Grupa 1 - OS1: Gospodarstwa domowe, jednostki budzetowe i instytucje publiczne, drobni 
przedsi^biorcy odprowadzajejcy scieki bytowe, rozliczania co kwartal,

Grupa 2 -  OS2: Odbiorcy prowadz^cy dzialalnosc gospodarcz^, tj. m.in. przedsi^biorstwa 

produkcyjne, handlowe, ustugowe, itp., odprowadzaj^cy scieki komunalne, rozliczani co 
miesi^c.

ZflJdgd GqspodarW KomunaJnej 
w tgcznej 

1 1 §. H-140 Uczna 
tel, 041

REG; Z m iK M  Nl»: 663--’7^7-961



4. Rodzaje i wysokosc cen i stawek oplat.

Cena -  wyrazona w zl za 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odebranych sciekow.

Stawka oplaty abonamentowej -  niezalezna od ilosci dostarczonej wody, planowana za 
kazdy okres rozliczeniowy, bez wzgl^du na rozmiary dokonanego poboru wody lub tez jej 
calkowitego braku.

Okres rozliczeniowy wynosi 1 kwartal, 1 miesi^c.

Stawka oplaty abonamentowej ustalona zostala na podstawie kryteriow zawartych w § 2 pkt 6 
rozporz^dzenia i § 13 rozporz^dzenia, tj.:

- w grupach Wl, W3, W4, W6 skladaja si$ z kosztow odczytu wodomierza glownego, 
rozliczenia naleznosci za ilose dostarczonej wody i gotowosci do swiadezenia uslug 
wodociagowych,

- w grupach W2, W5 skladaja si$ z kosztow' rozliczenia naleznosci za ilosc dostarczonej wody 
i gotowosci do swiadezenia uslug wodociagowych.

Tabela 1. Wysokosc cen i staw'ek oplat dotycz^ca zbiorow'ego zaopatrzenia vv wod$ vv okresie od 1 
do 36 miesi?cy obowi^zywania taryf

Wyszczegolnienie Wysokosc cen i stawek oplat netto

Taryfowa
grupa

odbiorcow
Rodzaj cen i stawek oplat

W okresie 
od 1 do 12 

m-ca

W okresie 
od 13 do 24 

m-ca

W okresie 
od 25 do 36 

m-ca

l 2 3 4 5

Wl
Cena wody (zl/1 m3) 5,05 5,14 5,18

Staw'ka oplaty abonamentowej 
(zl/odbiorca/kwartal)

7,88 8,04 8,14

W2 Cena wody (zl/1 nr3) 5,05 5,14 5,18

Staw'ka oplaty abonamentow'ej 
(zl/odbiorca/kwartal)

6,53 6,66 6,74

W3 Cena wody (zl/1 m3) 5,13 5,22 5,26

Stawka oplaty abonamentowej 
(zl/odbiorca/miesi^c) ' 7,53 7,68 7,78

W4
Cena w'odv (zl/1 m3) 5,13 5,22 5,26

Stawka oplaty abonamentowej 
(zl/odbiorca/miesi^c)

7,53 7,68 7,78

W5
Cena wody (zl/1 m3) 5,13 5,22 5,26

Staw'ka oplaty abonamentowej 
(zl/odbiorca/miesi^c)

6,18 6,30 6,38

GospotJanc Komuoalnej 
w
11§. 2̂ -140 4
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\V6
Cena wody (zl/1 m3) 5,13 5,22 5,26

Stawka oplaty abonamentowej
6,18 6,30 6,38(zl/odbiorca/miesi^c)

Tabela 2. Wysokosc cen dotycz^ca zbiorovvego odprowadzania sciekow wod$ w okresie od 1 do 36 
miesi?cy obowi^zywania taryf

Wyszczegolnienie Wysokosc cen i stawek oplat netto

Taryfowa
grupa

odbiorcow
Rodzaj cen i stawek oplat

W okresie 
od 1 do 12 

m-ca

W okresie 
od 13 do 24 

m-ca

W okresie 
od 25 do 36 

m-ca

l 2 3 4 5

OS1 Cena sciekow (zl/1 nr3) 8,32 8,65 8,66

OS2
Cena sciekow (zl/1 m3) 8,32 8,65 8,66

Do cen i stawek oplat netto dolicza sit? obowiazuiacv podatek od towarow i uslug (VAT), 
zgodnie z $ 2 pkt 1.2 i 6 rozporzadzenia. Zgodnie z przepisami obowiazuiqcvmi od dnia 
01.01.2011 r.. stawka podatku VAT wvnosi 8%.

5. Warunki rozliczeri z uwzgl^dnieniem wyposazenia nieruchomosci w 

przyrzqdy i urz^dzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod$ i zbiorowe odprowadzanie sciekow 
prowadzone na postawie okreslonych w taryfie cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczonej 
wody i odprowadzanych sciekow.

Hose dostarczonej do nieruchomosci wody ustalana jest na podstawie wskazan wodomierza 
glownego. W przypadku nieprawidlowego dziatania wodomierza glownego, ilosd pobranej 
wody ustala si$ na podstawie sredniego zuzyeia wody w okresie 3 miesi^cy przed 
stwierdzeniem jego niesprawnosci, a gdy nie jest to mozliwe -  na podstawie sredniego 
zuzyeia wody w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu sredniego zuzyeia wody 
w roku ubieglym i liezby miesi^cy nieprawidlowego dzialania wodomierza.

W przypadku braku wodomierza ilosc dostarezanej wody ustalana jest w oparciu o przeci^tne 
normy zuzyeia wody okreslone w rozporz^dzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 
ustawyr.

Zaklad obci^za Gmin$ na podstawie cen i stawek oplat ustalonych w taryfie za wod? pobran^ 
na cele przeciwpozarowe z hydrantow przeciwpozarowych zainstalowanych na sieci 
wodoci^gowej na podstawie informaeji od jednostek strazy pozarnej o ilosci pobranej wrody.

Zakted Gospoda.de Komunsinej 
w t̂ ezroj
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Ilosc odprowadzonych sciekow ustala si? zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy jako rown^ ilosci 
wody pobranej lub okreslonej w umowie.

W przypadku poboru wody z sieci Zakiadu i z wlasnego uj?cia, ilosc sciekow ustala si? jako
sum? ilosci pobranej wody z sieci Zakiadu i wlasnego uj?cia (w tym przypadku odbiorca 
winien zainstalowac i utrzymywac na swoj koszt wodomierz przy swoim uj?ciu).

W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciekow, ilosc bezpowrotnie zuzytej wody 
uwzgl?dnia si? wyl^cznie w przypadkach, gdy wielkosc jej zuzyeia na ten cel ustalonajest na 
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug.

Naleznosci wynikajejee ze stawek oplat abonamentowych regulowane s^ niezaleznie od tego, 
czy Odbiorca uslug pobieral wod? w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarezon^ wod? i odprowadzone scieki na warunkach i 
w tenninach okreslonych w umowie, a w szczegolnosci zgodnie z wystawion;} faktur^. 
Zgloszenie przez odbiorc? uslug zastrzezeri do wysokosci faktury nie wstrzymuje jej zaplaty.

6. Warunki stosowania cen i stawek oplat.

6.1. Zakres swiadczonych uslug dla poszczegolnych taryfowych grup 
odbiorcow

Zaklad Gospodarki Komunalnej w L^cznej prowadzi dzialalnosc w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wod? przeznaczonc} do spozyeia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania 

sciekow. Zobowiazany jest do zapewnienia ci^glosci dostaw odpowiedniej jakosci i ilosci 
wody oraz niezawodnego odprowadzania sciekow, maj^c na uwadze ochron? interesow 
odbiorcow uslug oraz wymagan z zakresu ochrony srodowiska a takze optymalizacj? 
kosztow'.

Przy okreslaniu staw'ek oplat abonamentowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? 
uwzgl?dniono kryteria zawarte w § 2 pkt 6 rozporz^dzenia i §13 rozporz^dzenia, tj. w sklad 
stawek oplaty abonamentowej wchodz^ koszty utrzymania w gotowosci urz^dzen 
w'odoci^gowych, odczytu w'odomierza, rozliczenia naleznosci za wod?.

Jakosc dostarezanej do odbiorcow wody jest zgodna z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody pr/eznaezonej do spozyeia przez ludzi, co 

potwierdzaja ocenv jakosci wody przekazvwanc coroc/.nie przez Powiatowa Stacje Sanitamo- 
hpidemiologiczna vv Skarzysku-Kamienncj . Na podstawie spravvozdan z wynikow badart 
real izowany oh vvedlug ustalonego harmonogramu i przekazywanych w okresach 
niiesi?cznych do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku- 
Kamiennej, zostaje stwierdzona przydatnosc wody do spozyeia przez ludzi z. wodoci^gow 

zbiorowego zaopatr/enia vv wod?. /.akres badan jakosci wody provvadzony jest zgodnie z 
zalacznikiem nr 1 i 4 ro/por/ad/enia w spiuwic jako^ci wody pr/e/nac/onej do spozyeia.

/'Bktad GosPOdart> Komunalnel



Harmonogram pobierania probek do badan jakosci wodv corocznie ustalany jest i uzgadniany 
z Panstwovvym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. a monitoring jakosci wody 
prowadzony jest w calym systemic zaopalrzenia vv vvode, poczavvszy ocl ujgc glebinowych 
poprzez siec dystrybucyjna. a/  do punktow koncowvch.

Scieki z terenu gminv Laczna doprowadzane sa do oczyszczalni sciekow w miejscowosci 
Kamionki.

Jakosc odprowadzonych sciekow jest zgodna z ustavva z dnia 7 ezerwea 200Ir. o zbiorowym 
zaopatrzeniu vv vvode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow oraz aktami wykonavvezymi 
wydanymi na podstavvie mniejszej ustavvy. Badania jakosci sciekow sa wykonywane 
systematyeznie na podstavvie .

6.2. Standardy jakosciowe obsfugi odbiorcow ustug

Okreslone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje si^ przy zachowaniu standardow jakosciowych 
obslugi klientow, ktore wynikaj^ z obowi^zuj^cych przepisow prawnych.

W zakresie jakosci swiadczonych uslug Zaklad Gospodarki Komunalnej w L^cznej realizuje 
zadania okreslone

umowach z poszczegolnymi odbiorcami uslug wodoci^gowo -  kanalizacyjnych.

regulaminie dostarezania wody i odprowadzania sciekow w Zakladzie Gospodarki 
Komunalnej v\' L^cznej,

przepisach prawnych dotyczqcych ochrony Srodowiska.

Reklamacja dotyczacu naruszenia jakosci . ciaglosci doslavv i cisnienia wody powinna bye 
dokonana niezwloc/nie po vvvsiapicnin /akloccnia vv celu dokonania sprawdzenia przez 
Przedsi^biorstwo. Odbiorca ma prawo do zgloszenia reklamacji . dotyczacych w 
szczegolnosci:

ilosci i jakosci swiadczonych using, 

wysokosci oplat za uslugi.

funkejonowania przyrzcjddvv pomiarouyeh ( oporniarowania) niezaleznie od ich wlasnosci.

Odbiorca moze zglaszac vv terminic do 21 dni reklamacji od daty otrzymania faktury lub 
zdarzenia stanowiacego podstawg reklamacji. Reklamacja powinna zawierac:

- imie i nazwisko lub firing Odbiorcy oraz j ego adres zamieszkania badz siedziby,

- opis'przedmioiu reklamacji .

- przedstavvienie okolicznosci uzasadniapfeych reklamacje.

- numer i date uiriowy . jesli Odbiorca posiada wiecej lub jednq umowy .

- podpis Odbiorcy .
Zaklad Gospodarki Korunainej 
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Przedsiebiorstwo rozpatruje reklamacje wterminie 14 dni roboczvch od daty jej vvmiesienia.

Jezeli istnieje koniecznosc przeprowadzenia szczegotowego post^powania 
wyjasniaj^cego .termin ten moze ulec przedluzeniu do 30 dni . Jezeli rozpatrzenie reklamacji 
vvymaga podjecie czynnosci na tercnie nicruchomosci nalezacej do Odbiorcy . udostepnia on 
nieruchomosc osobom repre/eniujacym Przedsiebiorstwo. Zaniechanie tego obowiazku 
wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji .Przedsiebiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacje w 
formie pisemnej. Mozliwe jest udzielenie odpowiedzi na reklamacje pocztq elektroniczn^, 
Faxem lub w inny sposob , o ile Odbiorca wskaze taka forme- Odmowa uwzglednia 
reklamacji przez Przedsiebiorstwo w catosci lub w czesci vvymaga sporzadzenia uzasadnienia.

W przypadku wskazan wodomierza glownego , reklamacje uwzglednia sie o ile kontrola 
metrologiczna potwierdzi nieprawidlowosci dzialania lego wodomierza. Jesli reklamacja

dotyczy parametrow wody, ich sprawdzenie nastepuje na przytaczu wodoci^gowym lub na 
najblizszym odcinku sieci wodoci^gowej w miejscu technicznie dostepnym. 
Przedsiebiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niz reklamacje, w 
szczegolnosci vv sprawach zakloceh w dostawic wod\ i odprowadzaniu sciekow . w 
tenninach:

- zapylania otrzymane tclefonicznie . faxem !u drogc) clektronicznq - bcz wzglednej zvvloki , 
jednak e terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze . tym samyni kanatem informacyjnym ,

- wystapienia na pismie vv terminie 14 dni vv formie pisemnej chyba . ze Odbiorca dopuscit 
udzielenie informacji w innej formie.

Informacje podane przez Odhiorce w urnowie . dotyczqce vv szczegolnosci : adres siedziby

lub miejsca zamieszkania , adres do korespondenti . vvî Zc) strony do czsu pisemnego 
zawiadomienia o ich zmianie przez Odhiorce.

Kontrole i czynnosci dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza sie w dniach i 
godzinach pracv obovviazujqcYch u Odbiorcy . w sposob nie zaklocajacv pracy . z 
zastrzezeniem art. 10 pkl. 3 ustawy.

Telefon dyzurujc]cy od poniedzialku do piatku od godz. 7:30 do 15: 30 

W dni vvolne od pracy sa telefony dyziirujace : 600 346 787, 602 729 3 18. 881 914 422.

696 179 873.

Zflktad Gosizodarki Kornunalnoi 
w tacznej

Laczna 115. 26-140 Laczna 
tel. 041 25-48-465

REG: 292907512 NIP 663-17-67-061
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