
UCHWAŁA NR XXXVIII/180/2009
Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z roku 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. 

zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 

z roku 2006 r. Nr 123, poz 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwa-

la, co następuje:

§ 1. Dla następujących grup odbiorców:

1) Gospodarstwa domowe

2) Inni odbiorcy

3) Odbiorcy przemysłowi

zatwierdza się na okres od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2010 

roku, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków:

TARYFA JEDNOCZŁONOWA ILOŚCIOWA NIEJEDNOLITA
DLA ODBIORCÓW POSIADAJĄCYCH OPOMIAROWANIE DOSTAW WODY

Lp. GRUPA TARYFOWA RODZAJ USŁUGI CENA BRUTTO ZŁ/m3
1 2 3 4
1 GOSPODARSTWA DOMOWE Dostawa wody 2,50
2 INNI ODBIORCY Dostawa wody 2,50
3 ODBIORCY HURTOWI Dostawa wody 2,50
4 ODBIORCY PRZEMYSŁOWI Dostawa wody 4,08
5 GOSPODARSTWA DOMOWE Odbiór ścieków 4,24
6 INNI ODBIORCY Odbiór ścieków 4,24
7 ODBIORCY PRZEMYSŁOWI Odbiór ścieków 7,21



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Traci moc obowiązująca uchwała nr XX/102/2008 Rady Miejskiej 

w Żarowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ,,zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na te-

renie Gminy Żarów”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia. 

TARYFA  RYCZAŁTOWA
DLA ODBIORCÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OPOMIAROWANIA DOSTAW WODY 
Opracowano w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ( Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. DZ.U.Nr 8 z dnia 31.01.2002r. 

Lp. GRUPA TARYFOWA

m3/os/m-c ZŁ/m3 m3/os/m-c
1 2 3 4 5 6
1 GOSPODARSTWA DOMOWE Dostawa wody 0,9 2,50 2,25

Dostawa wody 1,8 2,50 4,51
Dostawa wody 2,7 2,50 6,76
Dostawa wody 3,0 2,50 7,51

Odbiór ścieków 0,9 4,24 3,81
Odbiór ścieków 1,8 4,24 7,63
Odbiór ścieków 2,7 4,24 11,44
Odbiór ścieków 3,0 4,24 12,71

2 INNI ODBIORCY USŁUG Dostawa wody 2,50

Odbiór ścieków 4,24

UWAGA : Wyposażenie mieszkania,
1) zlew na korytarzu
2) zlew w mieszkaniu, ubikacja w budynku
3) zlew i ubikacja w mieszkaniu
4) zlew, ubikacja i łazienka w mieszkaniu
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Co roku ZWiK sp. z o.o. w Żarowie przedstawia Radzie Miejskiej w Żaro-

wie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków.  Wniosek ten opracowywany jest zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 

2006 r. poz. 858 z póżn. zm.), oraz w oparciu o wytyczne zawarte w Rozpo-

rządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre-

ślenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 

127 z 2006r poz. 886] oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. 

U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70). 

Taryfy cen przedłożone we wniosku zapewniają przychody na poziomie 

całkowitego samofinansowania Spółki, co było jedną z przesłanek wprowa-

dzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Znaczny wzrost cen za ww. usługi w latach 2000 – 2002 spowodowany 

wprowadzeniem podwyżek opłat za korzystanie ze środowiska oraz podatku 

od nieruchomości  w zakresie  infrastruktury sieciowej  nie  został  w całości 

przeniesiony na odbiorców. W ostatnich latach gmina przejmowała na siebie, 

w formie dopłaty dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie, część opłat wynikających z 

przedstawionej do zatwierdzenia taryfy. Rzeczywista podwyżka cen dla miesz-

kańców wahała się w tych przypadkach na poziomie kilku lub kilkunastu 

procent. W roku 2008 odbiorcy obciążeni zostali wzrostem kosztów na pozio-

mie 8 % za usługę dostawy wody i 19 % za usługę odbioru ścieków, gdzie 

gmina przejęła na siebie odpowiednio 5 % i 31 % wzrostu kosztów. 

Coroczny wzrost cen za wykonywane usługi spowodowany jest  również 

wzrostem opłat za usługi z których ZWiK Sp. z o.o. musi korzystać, między 



innymi: oczyszczanie ścieków, dostawa energii elektrycznej, obowiązkowe ba-

dania jakości wody (w 2008 r. wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia obowiązkowe rozszerzone badania jakości wody, których koszt przerzu-

cono na zakłady wodociągowe), usługi transportowe, wzrost cen materiałów 

używanych do eksploatacji urządzeń oraz wynagrodzeń pracowników. 

 W porównaniu z cenami aktualnie obowiązującymi spowoduje to średni 

wzrost cen dla grupy taryfowej „gospodarstw domowych, oraz innych odbior-

ców” w usłudze dostaw wody o 15 %;  w usłudze odprowadzenie ścieków 

również o 15 %. 

Gmina postanowiła dokonać w roku 2009 dopłaty do różnicy powstałej 

w wyniku wzrostu taryf w wysokości 30.000 zł.

Sporządził:  
Piotr Weiland 
insp. ds. gospodarki komunalnej i
melioracji.


