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DECYZ.IA

Na podstawie art. 24b ust. I, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. lJ. z 2o2o r., poz.2028,
zwanej dalej ,,uzzwoś''), w związku z art. 104 5 1 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z2o2L r. poz.735, zwanej dalej ,,Kpa''), po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego z wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim,
ul. Józefa Chełmońskiego 14, o5-3o0 Mińsk Mazowiecki z dnia 28 lutego 2022 r. (data wpływu: 3 marca
2022r.l

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2022 r., do organu regulacyjnego wpłynąl wniosek o zatwierdzenie taffi
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki,
na okres 3 lat.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 9 marca 2022 r. znak: WA.RZT.070.1.373A.2L.2o1g, wezwał
Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Strona w dniu 21 marca 2oŻ2 r. przedłożyła Wszystkie wymagane dokumenty w przedmiotowym
wezwaniu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 28 marca 2022 r., znak: WA'RZT.o7o.1.373A.22.2oL9, zawiadomił
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, na okres 3

lat, a następnie pismem w tej samej dacie, znak: WA.RZT.070.1.373A.23.zo19 wezwał Wnioskodawcę do



przedłożenia informacji i dokumentów w ramach procedowanego wniosku.

Strona pismem z dnia 14 kwietnia 2oŻ2 r. przekazanym do Dyrekcji Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2022 r. dostarczyła uzupełniony wniosek

o zatwierdzenie taryfo za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

gminy Mińsk Mazowiecki, na okres 3 lat. Do korekĘ wniosku dołączono podplsany proJekt uchwały w

sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie gminy Mińsk Mazowiecki w całym okresie obowiązywania nowej taryfy. Projekt uchwaty został

podpisany pnez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

Po zweryfikowaniu projektu taryfo, uzasadnienia oraz przedłożonej kalkulacji cen i stawek oplat,

zawiadomieniem z dnia 28 kwietnia Żo22 r., znak: WA.RZT.070.1.373A.24.zo19, Dyrektor Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował strony o zakończeniu postępowania

administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych

w sprawie dowodów imaterialów.

Strona skorzystała z ww. możliwości i w dniu 16 maja Żo22 r., pismem z dnia 12 maja 2oŻ2 r.

przesłala skorygowany wniosek taryfowy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie działając na podstawie art.24c ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, dokonał analizy prowadzonej

dzialalnościza zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mińsk

Mazowiecki na okres 3 lat i zweryfikowal ponoszone koszty oraz podstawy ustalenia niezbędnych

przychodów w okresie nowej taryfy. ocenit prawidlowość zdefiniowanych grup taryfowych w oparciu

o zapisy art. 2 pkt L3 niniejszej ustawy, ustalonych cen na nowy okres tarył. Mając na uwadze zapisy 5 3

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 27 lutego 2oL8 r., w sprawie

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryń7 oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2o18 r., poz' 472). Ceny za świadczone usługi

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinny być

skalkulowane w sposób zapewniający, między innymi, nie tylko ochronę odbiorców przed

nieuzasadnionym Wzrostem cen i stawek opłat, ale również uzyskanie przez przedsiębiorstwo

niezbędnych przychodów z danej działalności, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów,

ponoszonych za świadczenie usług'

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę stanowisko stron

postępowania, organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfo, uzasadnienia

wrazz tabelami od A do l, spełnia wymogi ustawowe, a przedstawiona we wniosku kalkulacja, zdaniem

organu regulacyjnego uzasadnia planowane ceny istawkiopłat za wodę orazza ścieki.

W związku z powyższym organ regulacyjny postanowil jak na Wstępie.

Niniejsza decyzja podlega oplacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. opłatę w wysokości

548,09 zł uiszcza się na rachunek bankowy RZGW w Warszawie 07 113o 1017 0020 t51o 6720 0024, w

terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stala się ostateczna.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
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POUCZENIE

od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. odwołanie wnosisię za pośrednictwem dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i ie możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia
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1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul' Józefa Chełmońskiego !4, o5_3oo

Mińsk Mazowiecki
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd GospodarkiWodnej w Warszawie, ul. Zanecze 13B,

03-194 Warszawa;
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Niniej sza taryfa stanowi cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenię
w wodę i zbiorowe otlprowadzanic ścieków oraz <lkreśla warunki ich stosowania
obowiązujące na terenie gminy Mińsk Mazowiecki powiat miński na okres 3 lat'
od dnia ogłoszenia jej przez organ regulacilny na stronie BIP Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r' o zbiorowym zaoPatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z20Ż0 r. Poz. 2028 tj.)' zrttarladalej Ustawą'

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej z drua
27 lutego 2018 r' w sprawie określania taryĘ wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz w'aruŃów rozliczeń za zbiorowe Zaopatrzenie w- wodę i zbiororve
odprowadzanie ścieków (Dz. U. zŻ018 r', poz. 472)'mtlane dalej Rozporządzeniem,

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie
dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 2Ż ustawy, taryfa obejmuje cenę za lvodę pobraną wyłącznie na cele
przecirvpożarowe. Gmina Mińsk Mazowiecki nie jest roz|iczana na pozostałe cele
zart'Ż7 Ustaw1', czyli za wodę pobraną zpublicznych studni i zdrojów ulicznych,
za wodę zuirytą do zasilania publicznych fontann jak i za wodę zużytą do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

n. Rodzajprowadzonejdzialalności

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej rv Mińsku Mazowieckim został utworzony
jako zaklad budzetowy Gminy Mińsk Mazor,viecki uchwałą wYU56/2003 Rady cminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 roku. Przedmiotem działalności zaliładu
jest świadczenie uslug komunaln1'ch z zakresu uz1teczności publicznej naleŻących do
zadań własnych gminy szczegółowo opisanych w statucie Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazorvieckim uchwalonym przez Radę Gminy
Mińsk Mazowiecki uchwałą nr XXIII/163/L6 z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod naałrą Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Podstawowe zadania
obejmują sprawy:

l. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody odbiorcom usług, z którymi zawarto umowę' ?3 pomocą urządzeft
wodociągowych,

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszcz.arie i odprowadzanie
ścieków dostarczonych przez odbiorców uslug. z którymi zawarto umowy. za
pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie: utrzymanie zieleni.
zadrzewień, czystości i porządku.

4. prowadzenia cmentarza w lgnacowie,

Żko:a



5. w zakresie robót drogowych: bieżace utrzymanie. remonty i naprawy dróg' ulic.
placy.

6. gminne budownictwo mieszkaniolr.e,
7. targowisko gminne,

8. ślviadczenie innych uslug komunalnych.

Ze rvzględu na zmieniające się potrzeby mieszkanców Gmin1' Mińsk Mazowiecki
orźu nolvą infrastrukturę przekaz1rvaną do GZGK w Mińsku Mazowieckim' Zakład
ustala corocznie udział procentolly podziału kosztów zarządu na podstawie
przy'chodów z poszczególnych rodzajów działalności lv poprzednim roku budzetowym.
a Kierownik Zakładu zarządzeniem w sprawie ustalenia podziału kosztów w' GZGK
w Mińsku Mazorł'ieckim ręrowadza go do stosorvania.

Udział procentow}' zbiorowego zaopatrzenla w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków do ogófu prowadzonej przez zakład działalności za rok 20Ż0 (dla księgowań
w 202l roku) wyniósł 80'50 Yo. a udzial działalności wodociągowej w działalności
wod_kan wyniósł 60 o/o, udział działalności kanalizacyjnej w działalności w'od_kan

wyniósl40 %'

Udzial procentow}'zbiorolvego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków do ogółu prow'adzonej przez zakład dziatalności za rok 202l (dla księgowań
w20Ż2 roku) rvyniósł 78'l0Yo, a udzial dziatalności wodociągowej w dzialalności
wod_kan wyniósl 59 Yo. ttdział działalności kanalizacyjnej w' działalności lvod_kan

łyniósł 41 7o.

odbiorcy rrstug zbiorowego zaopalrzenia r,r, lvodę i zbiorowego odprowadzania
ściekórv nie są obcipani kosztami pozostałej działalności.

IlI. Rodzaj i struktura tarył
GZGK w Mińsktr Mazorvieckirn dokonalo lryboru struktury i rodzaju tar1'ty jako

niejednolita i wieloczłonorva. która zostala przygoto!\'ana w'sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przyclrodów-
_ ochronę odbiorców uslug przed nieuzasadnion}'m wzrostem opłat i cen.
_ eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców ustug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania

zarieczy szczani a ściekó w,
_ latwość obliczania należności za usfugi i sprawdzania ich przez odbiorców (według

obowiązujących cen i stalvek opłat za daną usługę).

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład przedkłada taryfę niejednolitą
wieloczłonową obejmującą:
l. cenę za lm3 dostarczanej wody,
2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżricowanych stawek opłat

za dostarczoną wodę dla poszczególnych taryfowyclr grup odbiorców.
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W zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków przedsiębiorstw'o przedkłada taryfę
niejednol itą lvieloczłonową obej muj ącą:
l. cenę za lm3 odprowadzanych ścieków.
2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy.

Taryfa jest niejednolita ze w'zględu na wy'stępolvanie zróżnicowanych stawek opłat
za odprolvadzonę ścieki dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Iv. Taryfowe grupy odbiorców uslug

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodębnionych na
podstawie charakterystyki at4cia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a takze na
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone ustugi-

Urvzględniając zróŻnicorvanie kosaów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych'
dokonano podziału odbiorców ustug na następujące taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiororvego zaopatrzenia w wodę:

Grupa zwl _ gospodarstwa domowe _ odbiorcy ustug zbiorow€go zaopatrzenia lv
wodę przeznaczona do spoŻycia przez ludzi na cele bytowe' w tYm: gospodarstł'a
domowe, właściciele i zarządcy budynków' wspólnoty mieszkaniowe, gospodarstu.a
rolne, rozliczani w' okresach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza
głównego.

Grupa zw2 _ gospodarstwa domowe _ odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi na cele bytowe, w Ęm: gospodarstu.a
domowe' właściciele i zarządcy budynkólv' rozliczani w okresach trzymiesięcznych za
ilość dostarczonej wody ustaloną na podsta'uvie przepisów dotyczących przeciętnyclr
norm zuŻycia wody.
Grupa zw3 _ instytucje uŻyteczności publicznej oraz placówki świadczące usfugi
o charakterze socjalnym na cele prowadzonej działalności, rozliczani w okresach
jednomiesięcmych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Grupa zw4 _ podmioty prowadące działalność gospodarczą w tym: uŻytkownicy
lokali uzytkowych usługowych i handlowych na cele prowadzonej działalności'
rozliczani w okesach jednomiesięcznych na podstaw'ie wskazań wodomierza
głównego.

Gntpa ZWS _ Gmina rozliczana zgodnie z art.22 Ustawy wyłącznie na cele
przeciwpożtlrowe w okresaclr trzyrrriesięcanych na podstawie raportów zużycia wody
przedstawianych przez Powiatową Panstwową StraŻ Pożarną w Mińsku Mazowieckim.
Szczegołowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe oraz sposób jej

rozliczania wskazane są w obowiązującym regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki wprowadzonym
uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
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W zakresie zbirrrorvego odprowadzcnia ścicków:

Grupa oŚt - odbiorcy usług zbiorow€go odprowadzenia ścieków b1łowych siecią
grawitacyjną. w' tym: gospodarstwa domowe. właściciele i zarządcy budynków'.

lvspólnof mieszkaniowe. gospodarstwa rolne, instytucje użyteczności publicznej oraz
placów'ki śrviadczące ushlgi o charakterze socjalno-byowym, rozliczani w okesach
trzymiesięcznych. stan liczbowy określony w oparciu o ilość zuŻytej wody. ustalony na

podstaw'ie wskazań wodomierza głównego.

Grupa oŚz - odbiorcy usfug zbioror,vego odprowadzenia ścieków bytowych siecią
grawitacyjną, lv tym: gospodarstwa domowe, instynrcje użyteczności publicznej oraz
placówki śrviadczące usfugi o charakterze socjalno-bytowym, rozliczani w okesach
miesięcznych. stan liczbowy określony w oparciu o ilość zuzytej wody. ustalony na

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŻycia wody'

Grupa oŚs - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzenia ścieków bytorvych siecią
ciśnieniową. w tym: gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków,
wspólnoty mieszkaniowe. gospodarstrva rolne, rozliczani w okresach trzymiesięcznych,
stan liczborvy określony w' oparciu o ilość zuzytej wody, ustalony na podstawie

wskazań wodomierza głórvnego.

Grupa oŚł _ odbiorcy usttrg zbiorowego odprorvadzenia ścieków b1łowych siecią
grawitacyiną, w tym: podnrioty prowadzące działalność gospodarcą' użytkownicy
lokali uĄrtkowych usługowych i handlowyclr. rozliezani w okresach
jednomiesięcznych. stan liczbowy określony w' oparciu o ilość zuŻytej rvody, ustalony
na podstawie wskazań rvodomierza glównego.

Grupa oŚs - odbiorcy usług zbiorowego odprolvadzenia ścieków bytowy'ch siecią
ciśnieniow'ą. w tym: podmioty prowadzące dziatalność gospodarczą. uŻytkownicy
lokali użytkowych usługowych i handlowy'ch. rozliczani w' okresach
jednomiesięcznych. stan liczbo''vy określony w oparciu o ilość zuzytej w'ody. ustalony
na podstarvie wskazań wodomierza głównego.

v. Rodzaje i rvysokość cen i stawek oplat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do

odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróŻnicorvane ceny i stawki opłat oraz
zasady ich stosowania.

w taryfie Zakład skalkulował cęny za 1 m] dostarczonej wody i l m3

odprowadzonych ścieków'i stawek i olat abonamentowych w taki sposób aby uchronić

odbiorców usfug przed nieuzasadnionym wzrostem cen stawek oplat.

W staw'kach ofat abonamentowych w grupach: Zwz. z$/5, oS2 występują Ęlko
elementy składowe opłaty jako jednostka rozliczenia i jednostka gotowości (nie

występuj e j ednostka odczytrr).
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W rozligzeniach za dostarczoną wodę:

l/ cena _ wyrażona w złotych za l m3 dostarczonej wody,
2/ stawka oplaty abonamentowej _ nie zaleznej od ilości dostarczonej wody.
płaconej za kaŻdy okres rozliczeniowy bez względu na rozrniary dokonanego poboru
wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę uslug.

odbiorca usług w zależności od grupy oborviązany jest zapłacić stawkę opłaty
abonamentowej Za utrzymanie w gotorvości do św'iadczenia usług urządzen
wodociągowych i/lub jednostkę usfugi odczytu wodomierza i rozliczenia nalezności za
ilość dostarczonej wody.

W stawkach opłat abonamentowych w grupach: Zwl, zw3, Zw4 występują
wszystkie elementy składowe opłaty jak: jednostka odczytu, jednostka rozliczenia i
jednostka gotowości.

W stawkach opłat abonamentowych w grupach: zwz, ZW5 występują tylko
elementy składowe opłaty jako jednostka rozliczenia i jednostka gotowości (nie
występuj e j ednostka odczytu).

W rozliczeniach za odebrane ścieki:
1/ cena _ wyraŻona w złotych z.a 1 m3 odebranych ścieków,
2/ stawka oplaĘ abonamentowej - nie zależna od ilości odebranych ścieków,
płacona zakazdy okres rozliczeniowy, wyrźona w zlotych na odbiorcę usług.

odbiorca uslug w zaleŻności od grupy obowiązany jest zapłacić stawkę opłaty
abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wądzeit
kanalizacyjnych i/lub jednostkę usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i
rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków.

W stawkach opłat abonamentowych w grupach: oŚl, oŚ3, oŚ4, oŚ5 występują
wszystkie elementy składowe opłaty jak: jednostka odczytu, jednostka rozliczenia
ijednostka gotowości.

W stawkach opłat abonamentowych w grupie oŚ2 występują tylko elementy
składowę opłaty jako jednostka rozliczenia i jednostka gotowości (nie występuje
jednostka odczytu).

Do cen i stawek opłat ( netto ). zgodrrie z $ 2. pkt. 1' 2.6 RozporząłJzenia dolicza
się podatek od towarów'i usług ( VAT ) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

6
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lVysokość cen i starvek oplat za dostarczoną wodę:

Lp.

WyszczegÓlnienie
WielkoŚć cen i stawek opłat

(wartości netto)

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie od I

do l2 miesiąca
obowiązywania

nou'ej taryĘ

W okresie od l3
do 24 miesiąca
obowiązywania

nowej taryĘ

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiąz1'rłania

nowej taryĘ

0 I 2 J 4 5

I zwl
Cena za wodę

(ztlm3)
2,8Ż 2,8s 2,86

Stawka opłaty
abonamentorvej

(złlkwartał)
8.t6 8,20 8,22

2

211t2
(mzliczani

ryczahem ustalonlm
na podstau'ie

prłciętnych norm
zuy*cia *ody)

Cena za wodę
(złim3)

2,82 2,85 2,86

Stawka odaty
abonamentowej

(z}/kwartał)
6.42 6,3 r 6,r8

5 zw3

Cena za wodę
(złim3)

2.54 2,59 2.68

Stawka odaty
abonamentow'ej

(zVmiesiąc)
2.65 2,70 )11

4 zw4

Cena za wodę
(zl/m3'1

2.70 2,75 2.85

Stawka opłaty
abonarnentorvej

(złlmiesiąc)
l-55 2.ó l 2,67

) zws

Cena za wodę
(zVm3)

2.57 2,6t 2,69

Stawka opłaty
abonamentowej
(zVkwartał)

7,59 7,82 8,02

7
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Lp.

Wyszczególnienie
Więlkość cen i stawek opłat

(wartości netto)

Taryfowa
grupa

odbiorców
uslug

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie od I

do l2 miesiąca
obowiązywania

nowej taryĘ

W okresie od 13

do 24 miesiąca
obowiązywania

nowej taryfo

W okresie od 25
do 3ó miesiąca
obowiązywania

nowej taryS
0 I 2 3 4 J

I

oŚl
sicć

grawitacyjna

Cena za ścieki
(zVm3')

8,54 8,65 9,28

Stawka opłaty
abonamentowej

(zVkwartał)
9,02 9.05 9,06

2

oŚ2
sieć

grawitacyjna
(rozliczani

ryczaltern ustalonym

na podstawie
przecięmych norm

zuŹycia wody)

Cęna za ścieki
(zUm3)

8,77 8,77 9,52

Stawka oPłaty
abonamentowej

(złlmiesiąc)
4,59 4,65 4,68

oŚ3
sieć

ciśnieniowa

Cena za ścieki
(złlm3)

8,52 8,5 I 9,25

Stawka opłaty
abonamentowej

(z}rkwartał)
8.92 9,1I 9,27

4

oŚ4
sieć

grawitacyjna

Cena za ścieki
(zVm3)

8,54 8,53 9,28

Stawka ophty
abonamentowej

(złlmiesiąc)
6,39 ó,5 l 6,61

)
oŚ5
sieć

ciśnieniowa

Cena za ścieki
(złim3)

8.54 8,54 9.28

Stawka opłaty
abonamentowej

(zVmiesiąc)
ó'39 6,s8 6,58

Wysokość cen i stawek oplat za odprowadzanie ścieków:

8
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vt Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości lv przy.-rządy

iurządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiotołvę zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekórv
prowadzone ą zgodnie z przepisami Ustarvy z dnia 07 czerwca 200l r. o zbiororłynr
zaopavzeniu w rvodę i zbiororvym odprowadzaniu ściekólv (Dz.U. z Ż020 r. poz.

Ż028tj.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądotvej

zdnia Ż7 Iutego 2018 r. w sprarvie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie

taryf oraz w_arunków- rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w rł'odę i zbiorowe
odprorvadzanie ściekórv (Dz. U. z2018 r.. poz. 472).

o ile rrmowa?a$łarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprorvadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres
rozliczeniowy, w którym obowiązywala umolva, czy|ibyły świadczone usługi.

opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru rvody lub
odprowadzenia ściekó''v od poszczególnych odbiorców uslug.

odbiorca uslug dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na

waruŃach i w terminach określonych w umowie.
opła|v abonamentow'e dotyczą wszystkich odbiorców uslug, bez względu na

wyposazeni e w przyrządy pomiarowe.

Ilość dostarczonej do nieruclromości wody ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego. TakŻe na podstawie wskazań wodomierza glównego ustala się.
jako ilośc rórvną dostarczonej lvody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości
podłączonej do sieci kanalizacyjnej.

Ilości odprowadzonych ściekór,v w rozliczeniach z odbiorcami uslug, którzy
zainstalowali na własny koszt w'odomierz dodatkorvy (pnyrząd pomiarowy
zainstalor,vany dodatkorvo. za wodomierzem głównym. mierzący ilość wody
bezpowrotIrie zużytej. np. do podlelvania ogródków, terenów zieleni itp.. spłyrvającej

bezpośrednio do gruntu)- ustalana jest w wysokości różnicy odczytów w'odomierza

głólvne_uo i dodatkor,vego.

W przypadku brakrr rłodomierza glównego. nie dłuŻej niz do tem]inll określonego

ustawą. ilość rvody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne

normy ntŻycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków' w' takim
puypadku jako równą ilości w'ody wynikającej z norn.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej w'ody ustala się na podstawie średniego zuĄcia wody w'okesie 3 miesięcy
przed strvierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza. Natomiast gdy nie jest to

możliwe, to ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zuĄcia wody w
analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia w'o<.ly

w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłow'ego działania wodomierza.

Tak ustalona ilość pobranej wody stanowi równocześnie ilość odebranych ścieków
z nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej.

Woda z sieci gminnej zgodnie art.22 Ustawy pobierana jest wyłącznie na cele

przeciw'pozarowe przez Powiatową Państwową Straz Pożarną w Mińsku lvlazowieckim
orazjednostkijej podległe (oSP). Rozliczana jest na podstawie raportów zuŻycia wody
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przygotowanych przez PPSP w Mińsku Mazowieckim w okresach trzymiesięcznych
irozliczana przez Gminę Mińsk Mazowiecki. Szczegółowe warunki dostarczania wody
na cele przeciwpożarow€ orilz sposób jej rozliczania wskazane są w obowiązującyrn
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowięcki.

Na terenie gminy Mińsk Mazolviecki nie ma potrzeby rozliczana wody na pozostałe
cele zgodnie arl.ŻŻUstawy. czyli za wodę pobraną zpublicznych studni izdrojów
ulicznycĘ za wodę zuŻytą do zasilania publicznych fontann jak i za wodę zuŻytą do
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, gdyż nie było takich
potrzeb i poborów.

VlI. Warunki stosorvania cen i stawek oplat

Zakres świadczonych uslug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Zakład zoborviązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej
ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę
interesów odbiorców uslug oraz wymagań ochrony środowiska, a tak'Źe optymalizację
kosaów.

Jakość wody' produkolvanej i dostarczanej przez zakład jest zgodna z normanri
krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia Ż0l7 r.
w sprawie jakości w'ody przeznaczonej do spoŻycia przez \udzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). Badania wody wykonywane są okresow'o przez Powiatową Stację Sanitarno _

E pi dem iolog iczną' ŃezaleŻnie ocl kontro li wyko nyw'an y ch przez zakład.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wynika z zadań
rvłasn1'ch gminy Mińsk Mazowiecki i dokonylvane jest dla wszystkich odbiorców'ustug
w oparciu o takie same zasady technologiczne i teclrniczne.

Zró'?sicow'artie pocl względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa, obejmująca
cenę za kaŻdy dostarczony metr sześcienny wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego
zaopatrzenia w wodę budynków jedrrorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków
użyteczności publicznej, budynków pneznaczonych na cele ustugowo - handlowe
iinnych odbiorców.

ZróŻnicowanie pod względem sposobu odbioru od odbiorcy ścieków do gminnych
vrządzeń kanalizacji sanitamej' poprzez sieć grawitacyjną lub sieć ciśnieniową,
uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy odebrany metr sześcienrry ścieków. Dotyczy
to zarówno zbiorowego odprowadzenia ścieków z budyrków jednorodzinnyclr
iwielorodzinnych oraz budynkÓw użyteczności publicznej. budynków prze7naczonych
na cele usługowo - handlowe i innych odbiorców.

Zakład zastosował zróżnicowanie cen w poszczególnych gpupach taryfowych ze
względu na różne stawki opłaty abonamentorvej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim rv zakresie
ślviadczenia usfug zbiorowego zaopatrzenia r,v wodę i/lub zbiororvego odprowadzania
ścieków ponosi stałe koszty utrzymania utządzeń w ciągłej gotowości. co uzasadnia
starv'lię opłaty abonamentowej' Zaklad takie koszty ponosi niezaleŻnie od tego, czy
odbiorca rv danym okresię będzie pobieral wodę i/iub odprowadzal ścieki czy też nie
będzie korzystał z wlw usług.

Standardy jakościowe obslu gi odbiorcórv uslu g

określone lv Tary{ie ceny i stawki optat są Stosowane przy zacholvaniu standardów
jakościowych obstugi klientÓw. które łynikają z obowiązujących przepisów prawnych
i które zostĄ okeślone lv:
_ statucie Gminnego Zaliładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
- regulaminie dostarczania lvody i odprow'adzenia ścieków na terenie Gminy Mińsk

Mazorviecki,
- umowach z odbiorcami usług rvodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących octuony środowiska, rozporządzeniach

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostarvców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i ustalających
wymagania dotycące j akości lvody przeznaczonej do spożyc ia przez ludzi.
Jakość wody produkorvanej i dostarczanej ptzez zak}ad jest zgodna z normami

krajorvynri. określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody
lvykony'u'ane są okresowo przez Powiatorvą Stację Sanitamo _ Epidemiologiczną.
niezaleznie od kontro li i,lykon1łvan y ch przez zakład.

obshrga odbiorcórv ushlg jest llykonyw'ana przea GZGK lv lvlińsku Mazorł'ieckim
rv siedzibie pod adresem: ul. Józefa Chełmońskie-so 14. 05_300 Mińsk Mazowięcki.
rvgodzinaclr: poniedzialek 8_l7. wtorek_czwartek 8-l6. piątek 8-l5. odbiorca ma
możlirvość poz;-skania infomlacji cl zakresie i w'arunliaclr wykonania trsltrg osobiście
lub telefbniczrrie pod numerem telefonu: 0Ż5756252? oraz ze stron interneto\\}'ch

zakladu:
- stronarv'rłł"ogólna: http://gzgk.pl/
- Strona r.łv'rv BIP: lrttp://gzgk_minsk-rnazowiecki.bip-e.pl/
Dodatkorvo zaklad zaleca przed kontaktem telefonicznym z biurem obslugi interesanta

zapoznanie się z zapisami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków_

obowiązującego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki stanowiący załącznik do
uclrlva}y NR III.22.I8 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w
sprawie regrrlaminu dostarczania rvody i odprowadzania ścieków na terenie Gnriny
Mińsk Mtrzowiecki' którego szczegółorve zapisy regulują prawa i obowtązlii stron oraz
zapisami zalvartymi w unrolvie zarvartej z zakładem. Pełna treść regulaminu dostępna
jest pod adresem BIP Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (zakładka: Prawo Lokalne /

Uchwały Rady Gminy / Uchlvały Rady Gminy _ 2018 rok / III sesja Rady Gminy
Mińsk Mazow'iecki w kadencji 20l8-2023 _ l3 grudnia 20l8 / Uchwała Nr 1II.22.18

Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. !v sprawie
regulaminu dostarczania wody i odpro''vadzania ścieków na terenie Grrriny Mińsk
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Mazowiecki): https://włl'w.bip.minskmazorviecki.pllplik.3849.uchlvala_nr_iii_22- l8-
r:ądv'_om tnv-minęk -mazowiecki-z-dn ln- -srudnia-20 I 8-r-w-snrnwie-resulami nu-

dostarczania-wody-i-odorowadzania-sciekow-na-terenie-qminy-minsk-mazowiecki.pdf
lub w wersji papierowej w siedzibie zakładu.

Ponizej przedstawiamy wyciąg kilku zagadnień szczegótowo opisanych w
regulaminie w którym Rada Gminy Mińsk Mazowiecki zobow'iązuje zakład do
udzielania naŻyczenie odbiorcy lub z wtasnej inicjatywy pelnej informacji dotyczącej
realizacji usługi' a przede lvszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych
w obowiązującej taryfie:
- o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawię wody oraz

przewidywanym obniżeniu jej jakości zakład informuje odbiorców co najmniej na
2 dni pned planowanym terminem, a w razie przerwy w dostawie wody
przekraczającej 12 godzin zaklad zapewnia zastępczy punkt poboru wody
iinformuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądŹ
innej w zależności od usytuolvania punktu (zaklad zapewnia ciągła dostawę wody
do tego punktu).

- reklamacje odbiorców usfug przyjmowane są pisemnie w siedzibie zakładu lub
pocńą na adres zakładu podając w niej niezbędne dane dotyczące reklamowanego
świadczenia usług oraz dane odbiorcy (imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres
odbiorcy; przedmiot reklamacji; przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamacje; zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie; numer i datę umowy; podpis
odbiorcy lub osoby jego reprezentującej), a zakład rozpatruje reklamację
niezu'łocznie, lecz nie dłuŻej jednak. niz w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia
(licząc od daty pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia); zakład prowadzi ewidencję
lv rejestrze reklamacj i.

obsfugę techniczną odbiorców usług zaliład realizuje paprzez referat
eksploatacyjno-techniczny gdzie pod numerem telefonu alarmowego przyjmowane są
zgłoszenia o awariach lub o wystąpieniu usterki. Telefon alarmowy 0 606 496 33l
dostępny jest całodobow'o (w godzinach pracy zakładu przez d,v-spozytora. a po
godzinach pracy przez pracolvnika pełniącego dyŻur).

Zaktad prowadzi ciągły monitoring pracy sieciowych przepompowni ścieków
popruez system HydroWEB SCADA oraz ciągły monitoring pracy stacji uzdatniania
wody: SUW w Janowie i doraŹny monitońng na: SUW Zamienie. SUW Królewiec.
Wszystkie stacje uzdatniania wody posiadają agregaty pędotwórcze. a zabezpieczenie
przepompowni sieciowych zakład realizuje przy pomocy agregatów mobilnych
(do 9'2 kVA przewożony samochodem osobowo-ciężarowym lub do 27 kv A
przewoŻony i zasilany z ciągnika z napędami 4x4 co pozwala na dojazd do
niedostępnych miejsc dla samochodów).
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