
                                                              
                                                                    

                                                                     Załącznik do Uchwały Nr III/13/2006
                                                        Rady Gminy Jasło

                                                             Z dnia 18 grudnia 2006 r.

Gminny Zakład Komunalny w Jaśle
Ul. J. Słowackiego 4 

38-200 JASŁO

TARYFY
DLA 

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W GMINIE JASŁO.
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CZĘŚĆ I.   Objaśnienia pojęć:
Użyte w taryfach określenia i skróty oznaczają:

1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym     odprowadzeniu ścieków  (Dz. U.  Nr 72 poz. 747 ze zmianami),

2. rozporządzenie o taryfach – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

28 czerwca 2006 r.  w sprawie określenia taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie 

ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886),

3. rozporządzenie  w  sprawie  norm  zużycia  wody –  rozporządzenie  Ministra 

Infrastruktury z  dnia  14 stycznia  2002 r.  w sprawie  określenia  przeciętnych norm 

zużycia wody  (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

4. rozporządzenie w sprawie jakości wody - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

19. listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i składu chemicznego” (Dz. U. 

Nr 203 poz. 1718),

5. regulamin zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków – 

regulamin uchwalony Uchwałą Rady Gminy Jasło   Nr XXVII/227/2005 z dnia 30 

grudnia  2005  r.  opublikowany  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

podkarpackiego Nr 173 z dnia 30 grudnia 2005 r. część II poz. 3294, 

6. dostawca usług - Gminny Zakład Komunalny w Jaśle, ul. J. Słowackiego 4; 38-200 

Jasło,   oznaczany  w  skrócie  GZK,  świadczący  usługi  w  zakresie  zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

7. odbiorca usług – każdy, kto korzysta z  usług z zakresu dostawy wody 

i odprowadzania ścieków  na podstawie zawartej umowy z GZK ,

8. taryfa – zestawienie cen i  stawek opłat  za świadczone usługi  obowiązująca przez 

okres  ustalony  Uchwałą Rady Gminy Jasło,

9. taryfa  jednolita –  jednolite  ceny  usług  i  jednolite  stawki  opłat  dla  wszystkich 

odbiorców usług,

10. taryfa  dwuczłonowa –  obejmuje  opłaty  zmienne  i  opłaty  stałe.  Opłaty  zmienne 

odnoszą się do ceny 1m3 dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków, opłaty stałe 

–  abonamentowe   dotyczą  opłat  za  sprawdzenie  techniczne  i  odbiory  przyłączy 

kanalizacyjnych,
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11. taryfowa grupa odbiorców – wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 

w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  niezależnie  od  ilości  i  sposobu 

świadczenia usług,

12. cena za wodę – wielkość netto wyrażona w złotych, którą odbiorca usług obowiązany 

jest zapłacić GZK, za każdy m3   dostarczonej wody. Do ceny dolicza się podatek od 

towarów i usług VAT, w wysokości określonej w odrębnych przepisach,    

13. cena  za  ścieki  –  wielkość  netto  wyrażona  w  złotych,  którą  odbiorca  usług 

obowiązany jest zapłacić GZK, za każdy m3   odprowadzanych do kanalizacji ścieków. 

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług  VAT,  w wysokości określonej w 

odrębnych przepisach,

14. stawki opłat  – ryczałtowa wysokość netto opłat wyrażona w złotych, jaką odbiorca 

usług  obowiązany jest  zapłacić  GZK za świadczone usługi.   Wielkość stawki  (nie 

będącą fizyczną jednostką miary ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków) 

ustalono na podstawie norm zużycia wody ustalanych w zł. na osobę i na 1 miesiąc 

lub  na  odbiorcę  usług.  Do  stawek  opłat  dolicza  się  podatek  VAT,  w  wysokości 

określonej w odrębnych przepisach,

15. opłata – wielkość wyrażona w złotych, którą odbiorca usług winien zapłacić 

w  okresie  rozliczeniowym,  GZK  za   dostarczoną  wodę  lub  odprowadzone  do 

kanalizacji ścieki  i wyliczona w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat,

16. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący 

się na każdym przyłączu wodociągowym, będący własnością GZK,

17. wodomierz na ujęciu własnym – przyrząd pomiarowy zainstalowany przez odbiorcę 

usług na jego  instalacji wewnętrznej, mierzący ilość pobranej wody z ujęcia własnego 

dla ustalenie wielkości zrzutu ścieków, 

18. urządzenie  pomiarowe –  przyrząd  pomiarowy  znajdujący  się  na  przyłączu 

kanalizacyjnym, mierzący ilość odprowadzanych ścieków.

CZĘŚĆ II. Rodzaje prowadzonej działalności:
1. Podstawa prawna i rodzaje  prowadzonej działalności:

Gminny Zakład Komunalny w Jaśle prowadzi działalność w oparciu o Uchwałę Nr VI/29/99 

Rady Gminy Jasło z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia  zakładu budżetowego pn. 

„Gminny Zakład Komunalny w Jaśle”, oraz Uchwałę Nr XXXVIII/236/2006 Rady Gminy 
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Jasło z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/229/99 Rady Gminy Jasło z 

dnia 26 lutego 1999 r.

2.  Rodzaje prowadzonej działalności:  

GZK prowadzi  działalność w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków w oparciu ustawę i regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalność ta  obejmuje:

1. ujmowanie  i  uzdatnianie  wody  podziemnej  w  Szebniach  oraz  przesyłanie  jej 

odbiorcom,

2. zakupywanie i dostarczanie wody dla części mieszkańców  sołectwa Jareniówka,

3. zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Kowalowy, Jareniówka, Warzyce 

i Wolica  do kanalizacji MPGK Jasło,

4. odbiory techniczne i  przeprowadzanie prób szczelności   kanalizacyjnych przyłączy 

domowych,

CZĘŚĆ III. Rodzaj i struktura taryfy:
W Gminie Jasło wprowadza się: Taryfę jednolitą i dwuczłonową. 

CZĘŚĆ VI. Taryfowe grupy odbiorców usług:
Ustala się:  Jedną taryfową grupę odbiorców usług.

CZĘŚĆ V. Rodzaje i wysokość  cen i stawek opłat:

Tabela I. Wysokość cen za dostarczaną w wodę w rozliczeniach dokonywanych 

za pomocą wodomierzy:

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA
MIARY

CENA
NETTO BRUTTO

1. Wszyscy odbiorcy wody Zł/m3 4,30 4,60
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Tabela II. Wysokość stawek opłat za dostarczoną wodę w rozliczeniach 

ryczałtowych:

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA
MIARY

STAWKA OPŁAT
NETTO BRUTTO

1. Brak kanalizacji, pobór 
wody ze zdroju ulicznego, 
WC, zlewozmywak

zł/osobę/miesiąc
3,87 4,14

2. Brak kanalizacji, 
wodociąg, zlewozmywak, 
WC, łazienka, brak ciepłej 
wody

zł/osobę/miesiąc
9,03 9,66

3. Brak kanalizacji, 
wodociąg, zlewozmywak, 
WC, łazienka, własne 
źródło ciepłej wody

zł/osobę/miesiąc
10,32 11,04

Tabela III. Wysokość cen za  odprowadzenie ścieków rozliczanych ilością 

zużytej wody, zmierzonej za pomocą wodomierzy:

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA
MIARY

CENA
NETTO BRUTT0

1. Wszyscy dostawcy 
ścieków

Zł/m3 3,52 3,77

Tabela IV. Wysokość stawek opłat za odebrane ścieki w rozliczeniach 

ryczałtowych: 

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA
MIARY

STAWKA OPŁAT
NETTO BRUTTO

1. Brak sieci wodociągowej, 
pobór wody z własnej 
studni, WC, 
zlewozmywak

zł/osobę/miesiąc
6,34 6,78

2. Własna sieć wodociągowa 
zlewozmywak, WC, 
łazienka, brak żródła 
ciepłej wody

zł/osobę/miesiąc
9,50 10,17

3. Wasna sieć wodociągowa, 
zlewozmywak, WC, 
łazienkawłasne żródło 
ciepłej wody

zł/osobę/miesiąc
10,56 11,30
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Tabela V. Wysokość opłat stałych:

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE CENA (zł)
NETTO BRUTT0

1. Za sprawdzenie szczelności   i odbiór 

przyłącza kanalizacyjnego
80,00 85,60

CZĘŚĆ VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia 

nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:
Rozliczenia za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe  odprowadzenie ścieków prowadzone 

będą zgodnie  z  przepisami  ustawy,  rozporządzenia  o  taryfach,  regulaminem   dostarczania 

wody i odprowadzenia ścieków oraz na zasadach określonych  w umowach zawartych pomiędzy 

GZK, a poszczególnymi odbiorcami usług. 

1.   Należności  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie  ścieków 

wyliczane  będą  jako  iloczyny  taryfowych  cen  i  stawek  opłat   oraz  odpowiadającej  im 

wielkości świadczonych usług.

2. Ilość dostarczonej  wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy,  które dostarcza, 

instaluje i utrzymuje dostawca wody.

3.  W przypadku braku wodomierza,  ilość  zużytej  wody ustala   się  zgodnie  z  przepisami 

dotyczącymi  przeciętnych   norm  zużycia  wody  na  osobę,  określonymi  w  odrębnych 

przepisach.

4. Ilość odprowadzanych ścieków  ustala się na podstawie wskazań urządzenia  pomiarowego 

zainstalowanego u odbiorcy usług.  Zakup, zainstalowanie i utrzymanie  urządzenia pomiarowego 

obciąża  odbiorcę usług. 

5.  W przypadku  braku urządzenia pomiarowego,  ilość odprowadzanych ścieków  ustala się 

jako: 

    a)  równą ilości  wody dostarczonej przez GZK, bez względu na jej przeznaczenie. Ilość tą ustala 

         się na podstawie wskazań wodomierza będącego własnością GZK,   lub:

    b)  równą  ilości wody pobranej  na cele bytowe z własnego źródła  / lub  z innych źródeł /  przez

         odbiorcę usług.  Ilość pobranej wody   ustalana  jest na podstawie wskazań wodomierza

         posiadającego  aktualne świadectwo legalizacji, lub: 

    c)  jako równą normie zużycia wody  przypadającą na mieszkańców u odbiorcy usług.

6



6.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi na warunkach określonych w umowach 

na świadczenie usług dostarczania wody lub odprowadzenia ścieków, zawartych pomiędzy GZK a 

odbiorcą usług. 

7.  Opłatę ryczałtową za sprawdzenie szczelności przyłącza kanalizacyjnego i jego odbiór pobiera 

się przed wykonaniem  czynności objętych opłatą ryczałtową.

CZĘŚĆ VII.  Warunki stosowania cen i stawek opłat:
1.Ustalone w  niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu 

standardów jakościowych określonych w ustawie, rozporządzeniach  o taryfach i w sprawie 

jakości wody oraz  w zawartych umowach pomiędzy GZK, a odbiorcami usług.

2. Taryfa obowiązuje przez okres jednego roku, z terminem wejścia w życie  ustalonym w 

Uchwale Rady Gminy Jasło, 

3. Taryfa wymaga ogłoszenia, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach: Jareniówka, Kowalowy, Szebnie, Warzyce i Wolica.
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