
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia  

27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenie taryf za  zbiorowego  

odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie 

 
TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA ZAKŁADU 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANÓW 
 

1. Informacje ogólne. 
 

Niniejsze taryfy obejmują zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzenie 

ścieków obowiązujące na terenie Gminy Janów na okres 12 miesięcy od dnia 12.09.2008 r. do 

dnia 11.09.2009 r. Taryfy określają również warunki ich stosowania. Taryfy opracowano na 

podstawie zasad zawartych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm./ oraz 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w 

sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U.z.2006 r. nr 127 

poz. 886/ 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług kanalizacyjnych 

świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Janów. 

  

2. Rodzaj prowadzonej działalności. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. Przedmiotem działania Zakładu jest odprowadzenie i oczyszczanie 

ścieków przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu 

 

3. Rodzaj i struktura taryfy. 
 

Wyboru rodzaju i struktury taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dokonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia wymienionego w 

pkt. 1 Dokonując w/w wyboru uwzględniono lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęta została następująca taryfa: 

1) w zależności od rodzaju – niejednolita (zawiera różne ceny dla poszczególnych 

grup taryfowych); 

2) w zależności od struktury – jednoczłonowa (zawiera ceny a nie zawiera stawek 

opłat). 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy 

odbiorców usług: 

– gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności zamieszkujący w budynkach 

mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych.) 

– pozostali odbiorcy usług (nie wymienieni w punkcie „a”) - w szczególności podmioty i 

instytucje takie jak: zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, firmy handlowe, budynki 

użyteczności publicznej, butiki i targowiska, lokale z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. 

  

5. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat. 
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków mają zastosowanie dwie jednoczłonowe 

taryfy. Taryfa zawiera jedynie ceny natomiast nie zawiera stawek opłat. Obowiązujące ceny 

za dostarczone ścieki, wyrażone są w złotych za 1 m³. 

  



Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki  

Cena w zł za 1m3 odprowadzonych ścieków 
L.p Taryfowe grupy odbiorców 

Netto z VAT 

1 Gospodarstwa domowe 3,50 3,75 

2 Pozostali odbiorcy usług 5,09 5,45 

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 do 12 

Rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%. 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości. 
 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami 

Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w pkt.1. 

Ilość odprowadzanych ścieków określa się, na podstawie odczytu wodomierza głównego, 

jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody lub równą 

ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na 

podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego przez Odbiorcę Usług na jego koszt, z 

ważną cechą legalizacji. 

W przypadku braku plomb na wodomierzu lub w przypadku jego niesprawności ilość 

ścieków będzie określana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody /Dz. U. z 2002 r. nr 8 

poz. 70/ 

Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe 

ustala się w oparciu o ich wskazania. 

  

7.1 Warunki stosowania cen i stawek opłat oraz standardy jakościowe obsługi 
Odbiorców usług. 

 

– Zakład prowadzi działalność zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem, o których mowa w 

pkt. 1 oraz z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na obszarze 

gminy Janów. 

– Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji 

odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.  

– Zakład odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie pomiędzy nim a 

Odbiorcą usług.  

– Zakład zapewnia kontrolę ilości i jakości odprowadzonych ścieków oraz kontrolę 

przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

– Zakład zapewnia informowanie Odbiorców w sprawach dotyczących realizacji usług 

kanalizacyjnych łącznie z informacjami taryfowymi.  

– Zakład bezpłatnie udostępnia Odbiorcom usług „Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków”. 

  

7.2 Standardy jakościowe usługi Odbiorców usług. 
 

W przedmiocie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: 

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

odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm./; 

– „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującym na 

terenie Gminy Janów /Uchwała Rady Gminy w Janowie z dn. 17.05.2006 r. nr 

269/XLIII/2006/; 

– umowach z Odbiorcami usług kanalizacyjnych; 

– przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 



W działalności z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe 

grupy Odbiorców usług: 

– gospodarstwa domowe 

– pozostałych odbiorców usług 

Obydwie taryfy są jednoczłonowe i obejmują tylko cenę za metr sześcienny 

odprowadzonych ścieków. Przedsiębiorstwo wnioskuje o utrzymanie dla obydwu taryfowych 

grup Odbiorców  cen za odprowadzone ścieki w wysokości obecnie obowiązującej tj. 3,50 zł/ 

m³ + VAT dla gospodarstw domowych i 5,09 zł/ m³ + VAT dla pozostałych odbiorców usług, 

ponieważ perspektywa przejęcia wodociągów gminnych pozwoli zwiększyć dochody 

Zakładu. W związku z powyższym w tym roku nie ma konieczności podnoszenia stawek.  

  

Niniejszy wniosek taryfowy opracowano w oparciu o następujące założenia: 

– uzyskanie przez Zakład niezbędnych przychodów dla wykonywania zadań 

wynikających z Ustawy, 

– ochrona Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat, 

– eliminacja subsydiowania skrośnego, 

– uwzględnienienie kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno – 

rozwojowych: 

a)     odpisy amortyzacyjne, 

b)     koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń kanalizacyjnych. 

Realizacja w codziennej działalności Zakładu postawionych celów, będzie możliwa dzięki 

zatwierdzeniu wnioskowanych taryf. Trzeba jednak dodać, że zrealizowanie planów 

obarczone jest ryzykiem wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności. Dopływ 

ścieków do oczyszczalni w prognozowanej ilości zapewni samofinansowanie i rozwój 

Zakładu przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług. 

 
 
 

Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Janowie 
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