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I. Informacje ogólne. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia niniejszym propozycję opłat za zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Janów na okres 36 miesięcy od 

dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Taryfy opracowano na podstawie 

zasad zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z dn. 23 lutego 2017, poz. 328, 1566 i 2180) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r (Dz.U. z dn. 2 marca 2018 r. poz. 472). Taryfowe ceny i stawki opłat 

dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, którym świadczy usługi Zakład Gospodarki Komunalnej Ja-

nów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

  

II. Rodzaj prowadzonej działalności. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zao-

patrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego w decyzji znak BK-V.7021.5.2011 z 

dnia 20.07.2011 r. wydanej przez Wójta Gminy Janów. 

 

III. Rodzaj i struktura taryfy. 

 Taryfy są stałe przez cały okres ich obowiązywania – nie przewidziano w nich cen sezonowych i progresywnych. 

 Taryfy są wieloczłonowe - odnoszą się do 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odebranych ścieków. 

 Taryfa jest jednolita w przypadku dostawy wody – zawiera jednakową cenę wody dla wszystkich odbiorców. 

 Taryfa jest jednolita w przypadku odbioru ścieków – zawiera jednakową cenę dla wszystkich dostawców ścieków. 

 Ceny abonamentu są zróżnicowane. 

 

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków odbiorców usług podzielono na sześć, następujących, grup: 

W zakresie dostarczania wody wyłoniono cztery grupy: 

 Grupa OWD - grupa Odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe w domach jedno i wielorodzinnych rozliczana 

na podstawie zużycia wody; 

 Grupa OWI – grupa Odbiorców reprezentowana przez podmioty gospodarcze oraz pozostałych Odbiorców rozliczana na pod-

stawie zużycia wody; 



 Grupa  RWD – grupa Odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe w domach jedno i wielorodzinnych rozliczana 

na podstawie norm zużycia wody (ryczałt); 

 Grupa RWI - grupa Odbiorców reprezentowana przez podmioty gospodarcze oraz pozostałych Odbiorców, rozliczana na pod-

stawie norm zużycia wody (ryczałt). 

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy: 

 Grupa KD - gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych); 

 Grupa KI - pozostali odbiorcy usług - w szczególności podmioty i instytucje takie jak: zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, 
firmy handlowe, budynki użyteczności publicznej, butiki i targowiska, lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 

V. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. proponuje następujące ceny i stawki opłat: 

 

1. od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. w następującej wysokości: 

Za dostarczoną wodę: 

GRUPA  OWD i RWD Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych  4,00 0,32 4,32 

GRUPA  OWI i RWI Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla podmiotów gospodarczych oraz pozostałych odbiorców  4,00 0,32 4,32 

 

Za odprowadzane ścieki: 

GRUPA KD Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych 8,00 0,64 8,64 

GRUPA KI Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od pozostałych odbiorców usług 
8,00 0,64 8,64 

 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dostaw wody: 

 Netto VAT Brutto 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodo-

mierzy (GRUPA OWD i GRUPA  OWI) 
5,50 0,44 5,94 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie ryczałtu. 

(GRUPA RWD i GRUPA RWI) 
4,50 0,36 4,86 

 

2. od dnia 15 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. w następującej wysokości: 

Za dostarczoną wodę: 

GRUPA  OWD i RWD Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych  4,00 0,32 4,32 

GRUPA  OWI i RWI Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla podmiotów gospodarczych oraz pozostałych odbiorców  4,00 0,32 4,32 

 

Za odprowadzane ścieki: 

GRUPA KD Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw   domowych 
8,54 0,68 9,22 

GRUPA KI Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od pozostałych     odbiorców usług 
8,54 0,68 9,22 

 



Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dostaw wody: 

 Netto VAT Brutto 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodo-

mierzy (GRUPA OWD i GRUPA  OWI) 
6,00 0,48 6,48 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie ryczałtu. 

(GRUPA RWD i GRUPA RWI) 
5,00 0,40 5,40 

 

3. od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. w następującej wysokości: 

Za dostarczoną wodę: 

GRUPA  OWD i RWD Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych  4,10 0,33 4,43 

GRUPA  OWI i RWI Netto VAT Brutto 

za dostarczoną wodę dla podmiotów gospodarczych oraz pozostałych odbiorców  4,10 0,33 4,43 

 

Za odprowadzane ścieki: 

GRUPA KD Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych 8,57 0,69 9,26 

GRUPA KI Netto VAT Brutto 

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od pozostałych odbiorców usług 
8,57 0,69 9,26 

 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dostaw wody: 

 Netto VAT Brutto 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodo-

mierzy (GRUPA OWD i GRUPA  OWI) 
6,00 0,48 6,48 

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dokonywanych na podstawie ryczałtu. 

(GRUPA RWD i GRUPA RWI) 
5,00 0,40 5,40 

 

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się, jako iloczyn taryfowych opłat 

oraz odpowiadających im ilości dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków. 

2. Ilości pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. 

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w punkcie 6.2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z 

przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach. 

4. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość 

odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, – jako 

równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. Ilość bezpowrotnie 

zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie do-

datkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

6. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

7. W przypadku niesprawności wodomierza głównego do rozliczeń stosuje się średnie zużycie wody z okresu 3  miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 

wodomierza.  

8. W razie braku możliwości odczytania wskazań wodomierza (np. braku dostępu do wodomierza), Zakład wystawia fakturę 

„zaliczkową”, która zostanie rozliczona po odczytaniu wskazań wodomierza. Podstawę do wystawienia faktury „zaliczko-

wej” stanowi ilość dostarczanej wody z poprzedzającego okresu obrachunkowego. 



9. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług nie-

sprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

 

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zakład dostarcza Odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej w sposób ciągły, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków okre-

ślonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład zapewnia dostawę wody o wymaganym ciśnie-

niu oraz odpowiedniej jakości, którą określają obowiązujące przepisy (ciśnienie oraz jakość wody dostarczanej przez Do-

stawcę stwierdza się na zaworze za wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym). Zakład zapewnia sprawność 

techniczną oraz prawidłową eksploatację sieci i urządzeń wodociągowych będących w jego zarządzie. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technolo-

giczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 

oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda 

poddawana jest tym samym procesom, a dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo zainstalowało lub zainstaluje 

wodomierze główne. W związku z powyższym uznano, że nie ma konieczności tworzenia dodatkowych grup odbiorców w 

zakresie dostawy wody.  

Zakład przyjmuje do sieci kanalizacyjnej ścieki i zapewnia nieprzerwany ich odbiór, pod warunkiem, że ich ilość i jakość nie 

zakłóca prawidłowej pracy sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zapewnia należytą jakość ścieków odprowadzanych do 

wód lub do ziemi, oraz zapewnia sprawność techniczną oraz prawidłową eksploatację sieci i urządzeń kanalizacyjnych bę-

dących w jego zarządzie. Zakład dokonuje niezbędnych napraw na swój koszt, sieci i urządzeń kanalizacyjnych będących w 

jego zarządzie z wyjątkiem napraw powstałych z winy Odbiorcy usług. 

W przypadku odbioru ścieków, w związku z faktem zaprzestania działalności przez dwóch dużych dostawców zrzucających 

ścieki przemysłowe oraz dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków poprawiającej jej sprawność, postanowiono wrócić do 

jednej grupy taryfowej obejmującej wszystkich dostawców.  

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

1). Ustalone w niniejszej taryfie opłaty są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców 

usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. 

2). Zakład prowadzi działalność zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem, o których mowa w dziale I oraz z Regulaminem 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów /uchwała nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w 

Janowie z dn. 25.11.2009 r., Dz.U.W.Ś. nr 18 poz. 279 z dn. 05.02.2010 r./. 

3). Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.  

4). Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie pomiędzy nim a Odbiorcą 

usług.  

5). Zakład zapewnia kontrolę ilości i jakości dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków oraz kontrolę przestrze-

gania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

6). Zakład zapewnia informowanie Odbiorców w sprawach dotyczących realizacji usług wodociągowo - kanalizacyjnych 

łącznie z informacjami taryfowymi.  

7). Zakład udostępnia Odbiorcom usług „regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 

Janów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


