Miasto i Gmina Gąbin — Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
Załącznik do decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodne4o Wody Polskie
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Taryfa została sporządzona zgodnie z:
przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa tfiz8pttimw

~wOng

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dakjj ustawą;
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z drila 27 lutego 2018 r, w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 472), zwanego dalej
Rozporządzeniem w sprawie taryf.
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gąbin,
realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (ZGKiM). Jest to podstawowy
zakres działalności wynoszący 91% obrotów całego zakładu. Pozostała działalność to gospodarka
gminnymi lokalami, odbiór ścieków beczkowozem i dostarczanie do oczyszczalni oraz inne usługi
zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie.
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
a) Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita
wieloczłonowa.
b) Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita
jednoczłonowa zawierająca cenę odniesioną do 1m3 odprowadzanych ścieków bez stawki
abonamentowej
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Podział na taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Grupa-W1 gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych na podstawie wskazań
wodomierza głównego wykorzystujące wodę na cele socjalno-bytowe.
Grupa -W2, jednostki organizacyjne administracji publicznej, instytucje użyteczności publicznej,
podmioty gospodarcze wykorzystujące wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczane w okresach
jednomiesięcznych na podstawie wodomierza głównego.
Grupa -W3, Miasto i Gmina Gąbin rozliczana za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe zgodnie z
wymaganiami art.22 ustawy rozliczana w okresach jednomiesięcznych na podstawie informacji o
wielkości zużycia przekazywanych przez Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej .
Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupa -Sł — odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, dostarczający ścieki
bytowe z gospodarstw domowych rozliczani w okresach jednomiesięcznych na podstawie ilości
pobranej wody z wodociągu, według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody
bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego.
Grupa -52 — odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, dostarczający ścieki
komunalne (podmioty gospodarcze oraz podmioty użyteczności publicznej) rozliczane w okresach
jednomiesięcznych na podstawie ilości pobranej wody z wodociągu według wskazań wodomierza
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głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań
wodomierza dodatkowego.
Grupa -53 — odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, dostarczający ścieki
komunalne (podmioty gospodarcze) rozliczane w okresach jednomiesięcznych na podstawie odczytu
urządzenia pomiarowego.

4. RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują niejednolite ceny i stawki opłat. W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców
obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:
a) cenę za m' dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza;
b) stawki opłaty abonamentowej.
Stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za
okres rozliczeniowy miesięczny.
Opłaty abonamentowe obejmują utrzymanie w gotowości możliwość świadczenia usług
wodociągowo kanalizacyjnych, jednostkę odczytu wodomierza i urządzenia pomiarowego w celu
odczytu i rozliczenia należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.
Do kalkulacji wysokości opłaty abonamentowej Wnioskodawca przyjął koszty utrzymania dotyczące
gotowości urządzeń wodociągowych i urządzań kanalizacyjnych do świadczenia usług, na podstawie
wartości zapisanych w tabelach Dl, D2 i 03. Koszty zostały przypisane do grup taryfowych na bazie
udziałów liczby odbiorców w każdej grupie. Wnioskodawca potwierdza, że przyjęte koszty nie
przekraczają 15% całości kosztów eksploatacji i utrzymania, i kształtują się średnio na poziomie ok.
10% dla wody oraz ok. 0% dla ścieków. Koszty uwzględnione w kalkulacji abonamentu zostały
wyłączone z kosztów do kalkulacji cen taryfowych.
RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

WYSZCZEGÓLNIENIE

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

Grupa -W1
(gospodarstwa
domowe)

- cena wody (zł/m')
- stawka opłaty abonamentowej
zł/odb/m-c
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
zł/odb/m-c

Grupa -W2
(pozostali odbiorcy)

Wielkość cen i stawek opłat
(przedstawione ceny są cenami netto)
W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

3,50 zł/m3

3,50 zł/m3

3,50 zł/m3

4,06 zł/punkt
odbioru
3,55 zł/m3

4,06 zł/punkt
odbioru
3,55 zł/m3

4,06 zł/punkt odbioru
3,55 zł/m3

4,06 zł/punkt
odbioru

4,06 zł/punkt
odbioru

4,06 zł/punkt odbioru
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Grupa-W3
(pobór wody
na cele
przeciwpożarowe)

- cena wody (zł/m3)

3,55 zł/m3

3,55 zł/m3

3,55 zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej
zł/odb/m-c

4,06 zł/mc

4,06 zł/mc

4,06 zł/mc

RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE
Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa -Si
(gospodarstwa domowe)

Grupa -S2
(pozostali dostawcy
rozliczani na
podstawie ilości
pobranej wody)
Grupa -S3
(pozostali dostawcy
rozliczani z
urządzenia
pomiarowego)

Rodzaj cen i stawek opłat
- cena za 1 m'
ścieków odprowadzonych
do urządzeń kanalizacyjnych
- cena za 1 m3
ścieków odprowadzonych
do urządzeń kanalizacyjnych
- cena za 1 m3
ścieków
odprowadzonych
do urządzeń
kanalizacyjnych

Wielkość cen i stawek opłat
(przedstawione ceny są cenami netto)
W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

7,52 zł

7,52 zł

7,52 zł

7,55 zł

7,55 zł

7,55 zł

7,57 zł

7,57 zł

7,57 zł

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i
usług. Na dzień składania projektu taryf obowiązuje stawka Vat w wysokości 8%. Stawka Vat może
ulec zmianie w przypadku zmiany jej wysokości — zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I
URZĄDZENIA POMIAROWE
Rozliczenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z odbiorcami usług, jest
prowadzone przez dostawcę, na podstawie określonych w taryfach wysokości cen i stawek opłat
odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, w okresie
jednomiesięcznym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Dostawca na wniosek odbiorcy

str. 3

Miasto i Gmina Gąbin — Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług
zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. Opłata abonamentowa naliczana jest dla danego okresu
rozliczeniowego, także w przypadkach braku poboru wody w tym okresie.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie ilości pobranej wody według wskazań
wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie
wskazań wodomierza dodatkowego, z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej
na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego(grupa Si i 52) oraz wskazań urządzeń
pomiarowych(Grupa S-3) Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani są w
okresie jednomiesięcznym.
Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez zakład jest faktura
wystawiana na podstawie odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Odczyty
dokonywane są w okresach jednomiesięcznych. Odbiorca dokonuje zapłaty należności w terminie
określonym w fakturze, który nie jest krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia winny
sposób.
Wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe zgodnie z wymaganiami art.22 ustawy rozliczana będzie w
okresach jednomiesięcznych na podstawie informacji o wielkości zużycia przekazywanych przez
Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej .
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców usług w
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Jakość dostarczanej wody jest zgodna z
normami krajowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U. z 2017r., poz. 2294).
Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy
dostarczony jej m 3. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele
usługowo handlowe i innych odbiorców.
Drugim elementem różnicującym ceny jest koszt opłat pobieranych przez Państwowe
Gospodarstwo Wody Polskie z tytułu poboru wody wykorzystywanej finalnie przez gospodarstwa
domowe i pozostałych odbiorców. Zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem w sprawie opłat za
usługi wodne stawka opłaty dla wody wydobywanej dla potrzeb gospodarstw domowych jest niższa
niż w przypadku działalności gospodarczej, działalności podmiotów publicznych, w tym także wody
wykorzystywanej do celów przeciwpożarowych. Trzecim czynnikiem różnicującym jest stopień
wykorzystania przepustowości urządzeń wodociągowych, które w zależności od grupy odbiorców
wykorzystywane są w inny sposób. W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład świadczy
usługi dotyczące dostaw wody dla odbiorców usług na terenie Miasta i Gminy Gąbin - to jest pobór,
uzdatnianie, dostarczanie wody dla potrzeb gospodarstw domowych, instytucji administracji
publicznej i użyteczności publicznej, zakładów usługowych, handlowych oraz dla potrzeb realizacji
zadań własnych gminy, określonych w art. 22 Ustawy.
Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. W
ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ZGKiM pobiera wodę ze źródeł podziemnych, uzdatnia ją
zachowując parametry określone w przepisach, transportuje rurociągami do odbiorcy. Wyżej
wymienione procesy są analogiczne dla wszystkich grup taryfowych.
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W ramach obsługi odbiorców obowiązkiem ZGKiM jest dostarczenie i utrzymanie sprawnego
wodomierza głównego i odczyt jego wskazań w przyjętym okresie rozliczeniowym. Reagowanie na
zgłoszenia wszelkich awarii wodomierza i zaworu głównego. Utrzymanie jakości i ilości dostarczanej
wody z godnie z umową. Udzielanie bonifikat w przypadku niedotrzymania warunków umowy.
W ramach zbiorowego odbioru ścieków — ZGKiM przejmuje obowiązek odbioru określonej w
umowie ilości ścieków dostarczonych przez odbiorcę do miejsca rozdziału kompetencji (np.
studzienka w granicy działki) przetransportowanie ich systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni,
oczyszczanie mechaniczno-biologiczne.
Zróżnicowanie pod względem ilości zrzutu ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy
dostarczony jej m3. Jakość ścieków w grupach S2 i S3 jest podobna (ścieki komunalne) lecz sposób
rozliczeń różni się sposobem odczytu poboru. W przypadku grupy S3 jest to przepływomierz,
natomiast w przypadku grupy Si i S2 korzystamy z analogii poboru wody odczytanej na wodomierzu
głównym. Cena ścieków bytowych jest inna ze względu na mniejszą zawartość ładunku
zanieczyszczeń i łatwiejsze ich oczyszczanie.
Jakość wody produkowanej przez dostawcę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i
normami europejskimi. Woda ujmowana z ujęć głębinowych podlega uzdatnianiu bez chemicznego
wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają
wymagania określone w rozporządzeniach szczegółowych w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku oraz badania własne zlecane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Gąbinie wyspecjalizowanym podmiotom w okresach określonych w przepisach
szczegółowych.
Jakość ścieków dostarczanych do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym, oraz jakość
wypływających z oczyszczalni oczyszczonych ścieków, kontrolowana jest na bieżąco przez
akredytowane laboratorium JARS łaski okresach kwartalnych dla ścieków oczyszczonych i rocznych w
stosunku do ścieków surowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie zapewnia stałą gotowość do
świadczenia usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin z którymi ma podpisane stosowne umowy.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez
Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane w Gąbinie przy ulicy Strażackiej 4a, które zajmuje się sprawami
zgłaszanymi do zakładu: bezpośrednio, telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Skargi, wnioski,
postulaty Odbiorców usług są rejestrowane i rozpatrywane na bieżąco oraz uwzględniane w planach
rozwojowych zakładu.
Biuro jest czynne w dniach
Poniedziałek— piątek w godzinach 7.00 do 15.00 mail: biuro@zgkim-gabin.pl
Kasa czynna w dniach : poniedziałek — piątek w godzinach 7.15 do 14.45.
Kontakt telefoniczny: sekretariat 24 2675350 mail: sekretariat@zgkim-gabin.pl
Dział techniczny 24 2675352 mail: techniczny@zgkim-gabin.pl
Obsługa wodomierzy 24 2675355 biuro@zgkim-gabin.pl
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Kasa — 24 2675358

mail: bok@zgkim-gabin.pl

Po godzinach pracy biura, oraz w dni wolne od pracy, prosimy w sprawach pilnych o kontakt do
Oczyszczalni ścieków w Gąbinie ul. Cmentarna 2. tel. 24 2771863 mail: oczyszu- lia@zgkimgabin.pl . Dyżurujący całodobowo pracownik podejmie stosowne działania.
1) Dział Techniczny jest zobowiązany do udzielania na wniosek odbiorców usług, wszelkich istotnych
informacji dotyczących obsługi odbiorców usług w zakresie umów, konserwacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wymiany wodomierzy, wydawania warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz zobowiązany jest do usuwania awarii.
2) Dział Księgowy jest zobowiązany do udzielania na wniosek odbiorców usług wszelkich istotnych
informacji dotyczących rozliczeń pobranej wody, opłat za usługi odprowadzania ścieków, odczytów
wodomierzy, wystawiania faktur oraz windykacji należności.
3). Odbiorca Usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności z zakresu: ilości i jakości
świadczonych usług, wysokości opłat za usługi, funkcjonowania wodomierza głównego — w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
4) Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej wniesienia,
niemniej jednak jeśli istnieje konieczność szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten
może ulec przedłużeniu do 30 dni.
5) Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy usług w spawach innych niż reklamacja w
terminach:
- zapytania otrzymane drogą telefoniczną, faksem lub drogą elektroniczną — bez zbędnej zwłoki,
jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym; zapytania w
formie pisemnej — w terminie do 14 dni chyba, że Odbiorca usług dopuścił udzielenie informacji w
innej formie.
6) W przypadku awarii i przerw w dostawie wody:
- o przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjnych i/lub
remontowych odbiorca usług jest powiadamiany w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na dwa
dni przed terminem; w przypadku gdy przerwa, o której mowa wyżej miałaby przekroczyć 12 godz.
odbiorcy usług zostaną powiadomieni 7 dni wcześniej; o przewidywanych pracach naprawczych
mogących powodować awarie bądź zakłócenia w świadczeniu usług odbiorcy informowani są za
pośrednictwem strony internetowej www://zgkim-gabin.pl., ogłoszeń zamieszczanych w miejscach
zwyczajowo przyjętych, oraz powiadomień sms.
Zakład posiada aktualizowaną na bieżąco stronę internetową o adresie www.zgkim-gabin.pl. Na
stronie zamieszczane są wszelkie informacje niezbędne dla odbiorców. W zakładce /kontakt/podane
są też numery kontaktowe w celu zgłaszania awarii. Wszystkie awarie usuwane są na bieżąco, bez
zbędnej zwłoki.
Udostępniony jest również portal (BIURO OBSŁUGI KLIENTA) https://ebok.wodkan.pl/Gabin
czynny całą dobę.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody ZGKiM informuje odbiorców, w
sposób określony w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w szczególności przez
ogłoszenia we wszystkich najbardziej uczęszczanych punktach, na stronie internetowej ZGKiM oraz w
inny sposób w zależności od możliwości i potrzeb.
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