
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” na wniosek przedsiębiorcy.  

 

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

nie jest nastawiony na zysk. GZGK Sp. z o. o. mając na uwadze dobro mieszkańców 

zawnioskował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zmianę 

obowiązującej taryfy w związku z panującą sytuacją na rynku i dynamicznie rosnącymi 

kosztami o możliwie najniższą taryfę. 

Ustalenie nowych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uzasadnione jest bowiem 
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. W przypadku 
spółki GZGK od momentu wprowadzenia obowiązującej taryfy koszty dostarczania wody i 
oczyszczania ścieków wzrosły prawie o 28%.  

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY ! 

PAMIĘTAJMY! 

Rada Gminy            
i Wójt 

nie mają wpływu 
na cenę wody!



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 wzrosną tylko jedynie o faktyczną cenę zakupu wody, a ścieki           
o koszt podwyżki zagospodarowania osadu. Natomiast wszystkie pozostałe koszty tj: 
amortyzacja, zużycie energii, podatki, opłaty, wynagrodzenia, spółka pokryje w ramach 
swojej działalności. 

Jednocześnie chcemy przypomnieć, że obecny zarząd GZGK musiał uregulować roszczenia           
z tytułu złej jakości wody pozostawione po poprzednim zarządzie. Roszczenia na kwotę               
1.069.492,00 zł, w wyniku negocjacji zredukowano do kwoty 376.142,96zł i spłacono je                    
w całości.   

Aktualnie GZGK, także musi regulować i płacić zobowiązania poprzedniego zarządu z tytułu 
nałożonych kar przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na ogólną kwotę                      
1.278.630,00zł za naruszenie zasad sposobu pobierania próbek do badań jakości 
oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni „LEMNA”. Aktualnie do spłaty 
pozostała kwota 1. 027.603,25zł. W swojej działalności spółka musi niestety także 
uwzględniać te obciążenia.  

Aktualnie określone nowe ceny przyjętą taryfą, wzrosną w naszej gminie o 9,2% w zakresie 
dostarczania wody oraz o 6,12 % w zakresie odprowadzania ścieków i będą takie same przez 

cały okres jej obowiązywania tj. 3 lata. Zobowiązani jesteśmy jednocześnie uczciwie 

poinformować, że w przypadku wystąpienia niezależnych od Spółki GZGK Sp. z o. o.  a istotnych 

zawirowań rynkowych, cena może ulec zmianie.  

 Opłata abonamentowa pozostanie na takim samym poziomie.  

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, 

 które wejdą w życie pod koniec stycznia 2023r.    

Lp. 
Taryfowa Grupa 

Odbiorców 
Wyszczególnienie 

Obecna cena Nowa cena jednostka 
miary netto z Vat netto z Vat 

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 

8,24 
 
 

10,30 

8,90 
 
 

11,12 

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 

8,57 
 
 

10,30 

9,26 
 
 

11,12 

zł/m3 

 
 

zł/odbiorcę/
miesiąc 

 
 

       

        



PIERWSZA GRUPA ODBIORCÓW

 

 

 

 

 

 DRUGA 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

Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, 
placówki oświatowe i inni)                       

cena za m3  dostarczonej wody

Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, 
placówki oświatowe i inni) 



 

   w przypadku pierwszej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu                      

o  

                          w przypadku drugiej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu                              

o 

 

Wysokość cen za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków,  

które wejdą w życie pod koniec stycznia 2023r.    

Lp.  
taryfowa grupa 

odbiorców   
Wyszczególnienie  

Obecna 
cena 

Nowa cena 

jednostka miary 

netto  z Vat netto z Vat 

1 

Gospodarstwa 
domowe (budynki 
jednorodzinne i 
wielorodzinne)  

cena za m3 odebranych i 
oczyszczonych ścieków  

8,17 8,82 8,67 9,36 zł/m3 

2 

Pozostali 
odbiorcy czyli 
usługi, przemysł, 
placówki 
oświatowe i inni 

cena za m3 odebranych i 
oczyszczonych ścieków  

8,17 8,82 8,67 9,36 zł/m3 

 

 

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             



 

             w przypadku obu grup odbiorców cena odprowadzania ścieków ulega zwiększeniu             

o 

Usługi prowadzone w ramach podstawowej działalności operacyjnej wykonywane przez GZGK sp. z o.o. 
nie były, nie są i nie będą wydatkowane dla zysku spółki. Były i będą przeznaczane na pokrycie 
wszystkich bieżących kosztów. Taka filozofia spółki pozwoliła ustanowić nową taryfę, która obciąży 
mieszkańców w możliwie minimalnym zakresie. Powody podwyżki taryfy są niezależne od spółki 
GZGK. Są to rosnące koszty zakupu wody z GPW. Cena zakupu wody z GPW  uległa zmianie z kwoty 
2,32zł netto w czerwcu 2021r. na 2,51zł. netto i ona obowiązuje do końca bieżącego roku, a od 
01.01.2023 będzie to kwota 3,32 zł netto.   
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