
UCHWAŁA NR XVI/97/2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 139) oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 
127 poz. 886), Rada Gminy Jasło uchwala co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza się Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
Gminy Jasło na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło oraz Prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Jaśle, Spółka z o.o.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/97/2015

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 listopada 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  I  ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW W GMINIE JASŁO

TARYFY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA
01. 01. 2016 r. DO DNIA 31. 12. 2016 r.

CZĘŚĆ I.Objaśnienia pojęć:

Użyte w taryfach określenia i skróty oznaczają:

1. ustawa – Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

2. rozporządzenie o taryfach – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf określenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006 r. 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 29 marca 2007 r. w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem 
bakteriologicznym i składu chemicznego” (Dz. U. Nr 61 poz. 417),

5. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło – Regulamin uchwalony 
Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XI/54/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa podkarpackiego poz. 2404 z dnia 10 sierpnia 2015 r.,

6. Dostawca usług - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle spółka z o. o., ul. Słowackiego 4; 38-200 
Jasło (oznaczane w skrócie GPK w Jaśle sp. z o. o.), NIP 6852324736; KRS Nr 0000429426, o kapitale 
zakładowym 7 972 000 PLN, świadczące usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Jasło. GPK w Jaśle sp. z o. o. powstałe w wyniku 
likwidacji i przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle (oznaczonego w skrócie GZK) w spółkę 
prawa handlowego, wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością GZK,

7. okres rozliczeniowy - okres rozliczeń za usługi dostarczania wody i odprowadzenie ścieków obejmujący 
dwa miesiące kalendarzowe,

8. wodomierz - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnej studni, który zamontowany jest 
na wewnętrznej instalacji wodociągowej i który jest własnością Odbiorcy usług.

CZĘŚĆ II.Rodzaje prowadzonej działalności:

1. Podstawa prawna i rodzaje prowadzonej działalności:

GPK w Jaśle sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z zakresem określonym w Akcie Notarialnym 
Repertorium A numer 4354/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków GPK w Jaśle sp. z o. 
o. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Wójta Gminy Jasło Decyzją z dnia 27 
września 2012 r. znak AGiOŚ.7003.11.2012.

W 2015 r., w zakresie objętym taryfami, działalność ta będzie obejmowała:

1. pobieranie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców miejscowości Szebnie,

2. indywidualną sprzedaż wody z hydrantu w Jareniówce,
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3. odprowadzanie ścieków z miejscowości: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, 
Kowalowy, Łaski, Niepla, Niegłowice, Osobnica, Sobniów, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna 
Woda oraz Żółków,

4. oczyszczanie ścieków w Oczyszczalniach w Szebniach i Trzcinicy,

5. odbiory i próby szczelności przyłączy kanalizacyjnych,

6. rozliczanie usług wodno – kanalizacyjnych i pobieranie opłat za zrealizowane usługi.

CZĘŚĆ III.Rodzaj i struktura taryfy:

W Gminie Jasło stosuje się: Taryfę niejednolitą i wieloczłonową.

CZĘŚĆ VI.Taryfowe grupy odbiorców usług:

Ustala się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe (mieszkańcy gminy)

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług (działalność gospodarcza i obiekty użyteczności publicznej).

CZĘŚĆ V.Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:

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

wodomierzy:

CENAL.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
MIARY NETTO BRUTTO

1. Odbiorcy wody - grupa 1 i 2 Zł/m3 4,30 4,64

Tabela II. Wysokość stawek opłat za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych dla odbiorców

grupy 1 i 2:

CENAL.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
MIARY NETTO BRUTTO

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

zł/osobę/miesiąc 3,87 4,18

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

zł/osobę/miesiąc 9,03 9,75

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

zł/osobę/miesiąc 10,32 11,15

Tabela III. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków rozliczanych ilością zużytej wody, zmierzonej

za pomocą wodomierza, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego do ścieków:

CENAL.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
MIARY NETTO BRUTTO

1. Dostawcy ścieków grupy 1 Zł/m3 5,34 5,77
2. Dostawcy ścieków grupy 2 Zł/m3 7,33 7,92
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Tabela IV. Wysokość stawek opłat za odprowadzanie ścieków w rozliczeniach ryczałtowych dla

grupy 1 :

CENAL.p WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
MIARY NETTO BRUTTO

1. Pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
bez ubikacji i łazienki

zł/osobę/miesiąc 4,81 5,19

2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki zł/osobę/miesiąc 9,61 10,38
3. Wodociąg, zlew kuchenny, wc,

brak łazienki i ciepłej wody
zł/osobę/miesiąc 12,82 13,85

4. Wodociąg, ubikacja, łazienka,
Lokalne źródło ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazowy-gaz z 
butli, elektryczny, bojler)

zł/osobę/miesiąc 16,02 17,30

Tabela V. Wysokość opłat stałych:

STAWKAL.p WYSZCZEGÓLNIENIE
NETTO BRUTTO

1. Za sprawdzenie szczelności i odbiór techniczny
przyłącza (w zł)

108,00 132,84

2. Opłata abonamentowa za wodomierz za miesiąc
(w zł)

3,38 3,65

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

1. Rozliczenia za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone będą zgodnie z 
przepisami ustawy, rozporządzenia o taryfach, regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz na 
zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy GZK lub GPK w Jaśle sp. z o. o. i Odbiorcami usług.

2. 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.

3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, który dostarcza, instaluje i 
utrzymuje dostawca wody.

4. W przypadku braku lub uszkodzenia wodomierza głównego ilość zużytej wody ustala się zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie norm zużycia wody na osobę.

5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego do ścieków, 
zainstalowanego u Odbiorcy usług. Zakup, zainstalowanie i utrzymanie urządzenia pomiarowego obciąża Odbiorcę 
usług.

6. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako:

a) równą ilości wody dostarczonej przez GPK w Jaśle sp. z o. o. bez względu na jej przeznaczenie. Ilość ta ustalana 
jest na podstawie wskazań wodomierza głównego, lub:

b) jako równą normie zużycia wody przypadającą na jednego mieszkańca (określoną w rozporządzeniu w sprawie 
norm zużycia wody) i przemnożoną przez ilość mieszkańców w gospodarstwie domowym Odbiorcy usług, lub:

c) jako równą ilości wody pobranej z własnego ujęcia, której wielkość została ustalona na podstawie wskazań 
wodomierza będącego własnością Odbiorcy usług. Wodomierz musi posiadać ważne świadectwo legalizacji i 
być prawidłowo zamontowany i zaplombowany przez pracowników dawnego GZK lub GPK w Jaśle sp. z o. o.

7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi na warunkach określonych w umowach na 
świadczenie usług dostarczania wody lub odprowadzenia ścieków zawartych pomiędzy GZK lub GPK w Jaśle sp. z 
o. o. a Odbiorcami Usług i w terminach określonych w fakturach VAT.
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8. Obowiązki umowne wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Jaśle a 
Odbiorcami usług przejmuje GPK w Jaśle sp. z o. o. jako następca prawny zlikwidowanego GZK.

9. Opłatę za sprawdzenie szczelności i odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego rozlicza się po wykonaniu 
usługi w oparciu o faktury VAT.

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 ustawach i rozporządzeniach wydanych na ich podstawie, oraz
w umowach zawartych przez GZK lub GPK w Jaśle sp. z o.o. z Odbiorcami usług.

2. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

3. Taryfa wymaga ogłoszenia w BIP Gminy Jasło oraz na tablicach ogłoszeń GPK w Jaśle sp. z o. o.,
co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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