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Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie 
 

LU.RZT.70.35.2022.KW 

 

     Wójt Gminy Komarówka Podlaska 

 

DECYZJA 

 

 Na podstawie art. 24i ust. 1 i ust. 2, art. 27a ust. 1, ust. 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm., zwanej dalej,,zzwoś"), w związku z art. 

104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., zwanej dalej ,,Kpa"), po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 

7, 21-311 Komarówka Podlaska z dnia 8 września 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 

zatwierdza 

 

ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Komarówka Podlaska na okres 18 miesięcy dla Gminy Komarówka Podlaska, 

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska. 

 

Ceny i stawki opłat stanowią załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część. 

 

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuje od uzasadnienia decyzji. 
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Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 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 wniesienia odwołania 

przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest 

możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania. 

 

     Z-CA DYREKTORA 

     Grzegorz Lipczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska; 

2. a/a - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
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Informacje ogólne 

 Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące 

na terenie gminy Komarówka Podlaska na okres 18 miesięcy. 

 Taryfa została opracowana na podstawie przepisów: 

1) 1) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; 

2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 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 2022 r. poz. 1074). 

 Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i 

metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub 

rozporządzenia. 

 Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorów usług w zakresie dostawy 

wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminę Komarówka Podlaska. Wyłącza się 

usługi świadczone przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

 

1.  RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 Gmina Komarówka Podlaska rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Komarówka Podlaska. 

 

 Sieć wodociągowa znajdująca się na terenie Gminy Komarówka Podlaska wraz z 

ujęciem wody w Komarówce Podlaskiej oraz sieć kanalizacyjna wraz z mechaniczno-

biologiczną oczyszczalnią ścieków w Komarówce Podlaskiej stanowi własność Gminy 

Komarówka Podlaska. 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków wykonywana jest na podstawie następujących pozwoleń wodnoprawnych: 

1. Decyzja nr OW.6223-2/10 Starosty Radzyńskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. 

Pozwolenie wydane Zakładowi Usług Wodnych Międzygminnego Związku 

Komunalnego dotychczasowemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu 

odpowiedzialnemu za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 
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Decyzją Nr 172/D/ZUZ/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. dokonano przeniesienia 

pozwolenia wodnoprawnego z Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku 

Komunalnego z siedzibą w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4a, 21-200 Parczew na 

Gminę Komarówka Podlaska z siedzibą przy ul. Krótkiej 7, 21-311 Komarówka 

Podlaska. 

2. Decyzja nr LU.ZUZ.1.421.53.2018.MU Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej z dnia 14.05.2018 r. 

 

Zgodnie z powyższymi zezwoleniami przedmiot działalności stanowi: 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody za pomocą urządzeń wodociągowych do Odbiorców Gminy Komarówka 

Podlaska. 

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków dostarczonych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

 

Gmina Komarówka Podlaska prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków jedynie w granicach gminy. 

 

2.  RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 

 Ceny i stawki opłat zostały przygotowane na podstawie kryteriów o których mowa w 

§ 13 ust. 2 i 3 i§ 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

ścieków (Dz. U. z 2022 r. poz. 1074) jest taryfą: 

 

Zaopatrzenie w wodę: 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Komarówka Podlaska, 

przedsiębiorstwo ustaliło taryfę niejednolitą, wieloczłonową. 

 

• niejednolita - zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

usług ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki lub różne dla 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług stawki opłat, 
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• wieloczłonowa - zawierającą ceny i stawki opłaty abonamentowej dla 

poszczególnych grup odbiorców usług. 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług są następujące opłaty za dostarczoną wodę: 

a) cena - wielkość wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach 

dokonywanych na postawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; 

b) stawka opłaty abonamentowej - niezależna od ilości dostarczonej wody, wielkość 

wyrażona w złotych na miesiąc przypadająca na jednego odbiorcę usług, także w 

przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty wyrażona jest w złotych 

na odbiorcę/miesiąc. 

Za wodę pobraną na cele określone w art. 22 Ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych 

za m3 w wysokości ustalonej jak dla grupy II. 

 

Odprowadzenie ścieków: 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano taryfę niejednolitą 

jednoczłonową. 

 

•  niejednolita - zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

usług ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki lub różne dla 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług stawki opłat, 

•  jednoczłonowa - zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 

odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej, 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w ramach poszczególnych grup taryfowych są 

następujące opłaty za odprowadzone ścieki: 

a) cena - wielkość wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków. 

 

3.  TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG 

 Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe. 

Gmina zastosowała alokację kosztów na grupy odbiorców w oparciu o współczynnik alokacji 

kosztów wyliczony na podstawie planowanych udziałów poszczególnych taryfowych grup 
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odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody oraz w oparciu o opłaty za pobór 

wody. 

 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług tj.: 

 

Grupa I - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - ok 886 odbiorców - 

zaopatrzenie w wodę i ok. 295 odbiorców - odprowadzenie ścieków. 

Grupa II - pozostali odbiorcy: jednostki sfery budżetowej (m.in. urząd gminy, banki, dom 

kultury, placówki oświatowe, świetlica, lecznica zwierząt, ośrodek zdrowia), przedsiębiorcy 

oraz inne podmioty, w tym również woda pobrana na cele wynikające z art. 22 Ustawy ok.30 

odbiorców - zaopatrzenie w wodę o ok. 20 odbiorców - odprowadzenie ścieków. Odbiorcy 

korzystający z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozliczani są w oparciu o fakturę 

papierową, na podstawie wskazań wodomierza lub na podstawie przeciętnych norm zużycie 

wody (takim sposobem rozliczani są odbiorcy indywidualni w ilości 2 oraz instytucje w ilości 

2, łącznie 4 odbiorców). 

 

Gmina Komarówka Podlaska jest gmina typowo rolniczą, brak przemysłu. 

 

4.  RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

 

1) Taryfa zawiera następujące ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę: 

a) cenę za 1 m3 dostarczanej wody, stosowaną w rozliczeniach dokonywanych na 

podstawie odczytów wskazań wodomierzy lub na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody. 

b) stawkę opłaty abonamentowej, przypadająca na jednego odbiorcę usług. 
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Stawki opłat taryfowych dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco: 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 18 

miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej 
(zł/m-c) 

3,42 
4,00 

2 Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej 
(zł/m-c) 

3,52 
4,00 

 

2)  Taryfa zawiera następujące ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego 

 Taryfa zawiera cenę za 1 m3 odprowadzanych ścieków, stosowaną w rozliczeniach 

dokonywanych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku 

na przeciętnych norm zużycia wody. podstawie ilości wody pobranej zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 18 

miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

7,36 

2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

7,41 

 

5. WARUNKI ROZLICZEŃ WYPOSAŻENIA Z UWZGLĘDNIENIEM 

NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE 

1) Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcami 

usług prowadzone jest na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz 

ilości dostarczonej wody. 

2) Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się 

zgodnie z ich wskazaniami. 

3)  Ilość wody w budynkach nie posiadających wodomierzy ustala się w oparciu o 

przeciętne normy zużycia wody (występuje 4 tego rodzaju odbiorców usług). 
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4) W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się 

na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 

niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza. 

5)  Opłata abonamentowa naliczana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku 

poboru wody w okresie rozliczeniowym. 

6) Należność za wodę Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty 

wysłania lub dostarczenia w inny sposób faktury. Opóźnienie w regulowaniu 

należności skutkuje naliczeniem przez Dostawcę odsetek ustawowych. Reklamacje 

od wymiaru należności za wodę nie wstrzymują obowiązku uiszczenia ustalonej w 

fakturze opłaty. 

 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady technologiczne i techniczne. 

 

 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn taryfowej ceny 

i stawki opłaty oraz odpowiadającej im ilości świadczonych usług. Usługi świadczone 

przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilość 

zużytej wody ustalonej na podstawie odczytów wskazań wodomierzy lub w przypadku ich 

braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 

 Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla poszczególnych grup 

taryfowych odbiorców ustala się jako sumę iloczynu: 

- ceny za dostarczoną wodę oraz odpowiadających im ilości m3 wody 

- stawki opłaty abonamentowej za jednostkę odczytu oraz odpowiadająca im ilość 

miesięcy. 

Długość okresu rozliczeniowego wynosi 3 miesiące. 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 
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1) Rozliczanie za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie 

określonej w taryfach ceny oraz ilości odprowadzonych ścieków. 

2) Ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako 

równą ilości wody pobranej. 

3) W budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich 

wskazaniami. 

4) W budynkach nie posiadających wodomierzy ustala się w oparciu o przeciętne normy 

zużycia wody. 

5) W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość odprowadzanych ścieków 

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie 

średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza. 

6) W przypadku wyposażenia budynku w wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie 

zużytej (np. podlewanie ogródków), ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody 

pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. 

7) Należność za ścieki Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty 

wysłania lub dostarczenia w inny sposób faktury. Opóźnienie w regulowaniu 

należności skutkuje naliczeniem przez Gminę odsetek ustawowych. Reklamacje od 

wymiaru należności za ścieki nie wstrzymują obowiązku uiszczenia ustalonej w 

fakturze opłaty. 
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