
Od 2018 roku zmieniły się przepisy prawne i zasady ustalania cen wody i zgodnie z Ustawą              

z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                    

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej               

i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 472; dalej: rozporządzenie taryfowe) Rada Gminy i Wójt nie mają już wpływu 

na cennik wody.  

Przed 2018 r. cennik wody opiniował Wójt, a Rada Gminy podejmowała co do tego stosowne 

uchwały. Po zmianach prawnych władze gminy zostały pozbawione tych kompetencji. W chwili 

obecnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w całym kraju cena wody ustalana jest przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.  

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadząc gospodarkę wodno – ściekową 

nie jest nastawiona na zysk. W związku z powyższym GZGK Sp. z o. o. mając na uwadze dobro 

mieszkańców zawnioskował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

o taryfę uwzględniającą możliwie najniższą marżę.  

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY ! 

PAMIĘTAJMY! 

Rada Gminy            
i Wójt 

nie mają wpływu 
na cenę wody!



Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskiej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 

2021 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa. 

Lp. 
Taryfowa Grupa  

Odbiorców  
Wyszczególnienie  

                  cena  jednostka 
miary netto  z vat 

wzrost % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Gospodarstwa domowe 
(budynki jednorodzinne           
i wielorodzinne) 

 cena za m3 dostarczonej wody 
 

 stawka opłaty abonamentowej             
z tytułu odczytu wodomierza 
głównego lub wskazania 
wodomierza mierzącego ilość 
bezpowrotnie zużytej wody                 
i rozliczenie należności 
 

7,55 
 
 
 

10,30 
 

8,15 
 
 
 

11,12 

8,01 
 
 
 
0 

zł/m3 

 
 

zł/odbiorcę 
/miesiąc 

 

2 

Pozostali odbiorcy czyli 
usługi, przemysł, placówki 
oświatowe i inni 

 cena za m3 dostarczonej wody 
 

 stawka opłaty abonamentowej              
z tytułu odczytu wodomierza 
głównego lub wskazania 
wodomierza mierzącego ilość 
bezpowrotnie zużytej wody                 
i rozliczenie należności  

7,88 
 
 
 

10,30 

8,51 
 
 
 

11,12 

5,91 
 
 
 
0 

zł/m3 

 
 

zł/odbiorcę 
/miesiąc 

 

PIERWSZA GRUPA ODBIORCÓW 

 

Gospodarstwa domowe   

(budynki jednorodzinne i wielorodzinne) 

cena za m 3 dostarczonej wody  

Gospodarstwa domowe 

(budynki jednorodzinne i wielorodzinne) 

opłata abonamentowa z tytułu odczytu 
wodomierza  mierzącego ilość bezpowrotnie 

zużytej wody i rozliczenie należności  na miesiąc



DRUGA GRUPA ODBIORCÓW 

 

 

 

   w przypadku pierwszej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu o  

 

                          w przypadku drugiej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu o 

Lp.  
Taryfowa grupa 

odbiorców   
Wyszczególnienie  

Cena  Jednostka  
miary netto  z  vat wzrost % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Gospodarstwa domowe 
(budynki jednorodzinne               
i wielorodzinne)  

1. cena za m3 odebranych                             
i  oczyszczonych ścieków  

8,17 8,82 5,42 zł/m3 

2 

Pozostali odbiorcy czyli 
usługi, przemysł, placówki 
oświatowe i inni. 

1. cena za m3 odebranych                              
i oczyszczonych ścieków  

8,17 8,82 5,42 zł/m3 

  

Pozostali odbiorcy 

(usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)

cena za m3 dostarczonej wody

Pozostali odbiorcy 

(usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)

opłata abonamentowa z tytułu odczytu wodomierza 
głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość 

bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności         
na miesiąc 

11,12 zł brutto       
( wzrost ceny o 0%)      



 
 

             w przypadku obu grup odbiorców cena odprowadzania ścieków ulega zwiększeniu o  

Procentowe wartości wzrostu cen dostawy wody i odbioru ścieków przedstawiają znacznie 
niższy poziom od średnich podwyżek w skali Polski.  

Jak wynika ze słów Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pana 
Przemysława Dacy na podstawie analizy złożonych na chwilę obecną wniosków, średnio                
w skali Polski wystąpią podwyżki rzędu 20 %, a zdarzają się nawet wnioski taryfowe, w których 
planowany jest wzrost cen o 40 %, a nawet 100%. 

Ustalenie nowych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uzasadnione jest zmianą 
warunków ekonomicznych, w których musi funkcjonować Spółka. Przy konstruowaniu 
wniosku taryfowego oparto się na założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian 
warunków ekonomicznych oraz wielkości  usług i warunków ich świadczenia.  

Wprowadzone wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów 
funkcjonowania, których prognozowana wartość została ustalona w oparciu o stopę inflacji 
oraz średnioroczny wskaźnik cen produkcji  sprzedanej przemysłu.  

 

Gospodarstwa domowe 

(budynki jednorodzinne               
i wielorodzinne)                         

cena za m3 odebranych                             
i  oczyszczonych ścieków             

Pozostali odbiorcy             
(usługi, przemysł, placówki 

oświatowe i inni)                       
cena za m3 odebranych                             

i  oczyszczonych ścieków             



Mając na uwadze troskę o dobro mieszkańców oraz świadomość, że każda podwyżka cen 

stanowi dodatkowe obciążenie dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców 

zdecydowano, iż nowe ceny, określone przyjętą taryfą, będą takie same przez cały okres jej 

obowiązywania tj. W przypadku wystąpienia niezależnych od Spółki GZGK Sp. z o. o.  

zawirowań rynkowych cena może ulec zmianie.  

 

Drodzy Mieszkańcy!  

Woda w gminie przed zmianami władzy w 2018 była dopuszczona do użytkowania 
warunkowo! 

Po zmianach zarówno w zarządzie spółki, a także strategicznych decyzjach dotyczących jakości 
wody taka sytuacja się nie powtórzyła. Woda zawsze od tego czasu jest dopuszczana do 
użytkowania bez zastrzeżeń. Woda zimna w naszej gminie jest dobrej jakości, a na pewno 
lepsza niż była. Jest to poparte stałym monitoringiem jakości wody.   
 
W chwili obecnej od I kwartału 2021 wszystkie miejscowości, za wyjątkiem Woli, mają wodę 
dostarczaną ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” (woda górska). Obecnie jedynie dla 
odbiorców Woli woda jest jeszcze nadal mieszana w stosunku 50/50 (studnia i wodociąg). 
Sytuacja ta jednak dzięki pracy władz spółki oraz władz gminy do końca roku ulegnie zmianie  
i cała woda w całej gminie będzie już pochodzić z ujęcia wody „ Czaniec”.  
 

GWARANTOWANA 

CENA WODY 

I ŚCIEKÓW

3 
LATA 

Inne gminy – nawet 
ościenne mają tryfy 
progresywne, gdzie 
co rok są naliczane 

podwyżki. 



 

Spółka GZGK nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody ciepłej, 
za którą odpowiada „Węglokoks Energia”.   
 
Aktualnie „Węglokoks Energia” na wniosek wójta i rady prowadzi prace modernizacyjne na 
sieci wody ciepłej.  Mimo, że „Węglokoks Energia” nie podlega żadnym formalnym decyzjom 
władz gminy i spółki GZGK Sp. z o. o. z sukcesem nawiązano obustronną współpracę. Dzięki 
współpracy nie dość, że prace związane z poprawą jakości wody ciepłej rozpoczęto, to 
aktualnie jest szybki przepływ informacji dotyczących danych technicznych i potrzeb.  
Wszystko po to, aby także jakość ciepłej wody znacznie w naszej gminie się poprawiła.  
 

 

Spółka GZGK 
odpowiada                

za dostarczaną 
wodę zimną! 

Za dostarczaną              
do mieszkań wodę 
ciepłą odpowiada 

"Węglokoks 
Energia"

GZGK

(32) 448 94 43

Pogotowie 
wodno –

kanalizacyjne

697 070 624

603 362 397

Podawanie 
odczytów 

wodomierzy

(32) 211 71 60

e-mail

kontakt@

gzgk-
miedzna.pl


