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Wójt gminy Cisek

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 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. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej 
„uzzwoś"}, w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Grotrans B&B 
GROEGER spółka Jawna z siedzibą w Łanach z dnia 02 grudnia 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cisek na okres Siat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2020 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo 
Usługowego Grotrans B&B GROEGER spółka Jawna z siedzibą w tanach (47-253), przy ul. Szkolnej 24 
z dnia 02 grudnia 2020 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cisek na okres 3 lat.
W związku z tym, że przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 18 grudnia 
2020r. wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, poprzez przedłożenie sprawozdań finansowych za 
lata 2017-2019 w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Pismem z dnia 28 grudnia 2020 r. które wpłynęło do siedziby organu regulacyjnego w dniu 04 stycznia 
2021r. Wnioskodawca dostarczył wymagane dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonego wniosku 
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Cisek.
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Pismem z dnia 07 stycznia 2021 r. znak GL.RZT.70.34.2021.JB organ regulacyjny zawiadomił 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cisek na okres 3 lat.
Anałiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny 
wystosował wezwanie w dniu 07 stycznia 2021 r. znak GL.RZT.70.34.2021.JB w trybie art. 27b ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do 
korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. Wnioskodawca skorygował tabele oraz 
przedłożył umowę na hurtowy zakup wody oraz umowę na odbiór ścieków komunalnych, dołączył 
stosowne oświadczenia.
Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 27 
stycznia 2021 r. znak: GLRZT.70.34.2021.JB w trybie art. 27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do złożenia dodatkowych 
wyjaśnień, ponownego skorygowania tabel C i D oraz kalkulacje kosztów planowanych na zadania 
remontowe.
W dniu 10 lutego 2021 r. do organu regulacyjnego wpłynęło pismo z dnia 05 marca 2021 r. 
w którym Wnioskodawca przedstawił niezbędne wyjaśnienia oraz oprawione tabele.
Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny pismem z dnia 18 lutego 2021 r. 
ponownie wezwał Wnioskodawcę znak GL.RZT.70.34.2021.JB do złożenia wyjaśnień między innymi 
wskazania wielkości faktycznie osiągniętego zysku na działalności wodociągowej i kanalizacyjnej.
W dniu 15 marca 2021 r. do organu regulacyjnego wpłynęło pismo z dnia 02 marca 2021 r. w którym 
Wnioskodawca przedstawił uzupełniające wyjaśnienia.
Zawiadomieniem z dnia 06 kwietnia 2021 r. organ regulacyjny poinformował strony postępowania 
o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 
następuje.
Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub 
analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 
następuje.
Mateńalnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania 
taryf i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do 
ww. ustawy, tj. 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 odprowadzanie ścieków {Dz.U. z 2018 r., poz. 472). Oceniając 
projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność
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z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, 
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie 
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony 
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww. 
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfę 
w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego 
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług 
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu faktycznego 
nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym 
opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. Przedłożony 
wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem kryteriów 
warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Organ 
regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające 
zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe za 
ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek 
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom 
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup 
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone 
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych 
w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych 
zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadza ścieków tj. wzrost ceny hurtowej wody, wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost 
kosztów materiałów, wzrost kosztów energii elektrycznej. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają 
na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach 
makro- i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług 
i warunków ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość 
kosztów zaopatrzenia w wodę została określona na podstawie ilości sprzedanej wody oraz ilości 
dostarczonych ścieków z uwzględnieniem poziomu sprzedaży w latach 2021-2024 i planowanej ceny 
jednostkowej w w. usługi.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono 
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy Cisek na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia 
uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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POUCZENIE

1. 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 Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. 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 upoważnienia Dyrektora

otrzymują:
1. PHU GROTRANS B&B GROEGER SP.J ul. Szkolna 24 Łany 47-253 Cisek
2. Wójt Gminy Cisek ul. Władysława Planetorza 52, 47-253,Cisek

3. Wydz. RZTa/a
4. BIP
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Taryfa

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGW WP 
z dnia Az; .

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

na okres 3 lat Jolanra€^^ót

na terenie Gminy Cisek

1» Informacje ogólne

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

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Cisek na okres 36 miesięcy.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych świadczonych przez PUH GROTRANS B&B Groeger Sp.j. na terenie Gminy 

Cisek.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r poz. 

2028), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowej zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472) zwanym' dalej rozporządzeniem.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedmiotem prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa, wynikającym z udzielonego przez 

Wójta Gminy Cisek zezwolenia z dn. 14.05.2019 r. i wpisu do rejestru sądowego nr KRS 

0000240044 jest:

• pobór, uzdatnianie i dostawa wody,

• prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej sieci i urządzeń wodociągowych w 

celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

• programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowej,

• wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury 

wodociągowej,

• dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowych na terenie 

gminy,

• towarowy transport drogowy,

• obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,



• sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw,

• roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne,

• odprowadzanie ścieków,

• eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

PUH Grotrans B&B Groeger Sp. j. świadczy usługi w zakresie dostawy wody dla mieszkańców 

Gminy Cisek oraz odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Cisek.

3. Rodzaje i struktura taryf.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,

- eliminowanie subsydiowania skrośnego,

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,

- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen 

ich dotyczących.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą dwuczłonową, obejmującą 

cenę za Im^ wody oraz stawkę opłaty abonamentowej, jednakową dla wszystkich odbiorców 

usług.

Natomiast taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych jest taryfą jednolitą 

jednoczłonową, obejmującą cenę za Im^ ścieków jednakową dla wszystkich odbiorców usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie 

analizy sposobu poboru wody, celu na jaki przeznaczona została zakupiona woda oraz 

odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi

4.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców:

• Grupa W 1 - pobierający wodę na cele socjalno-bytowe,

• Grupa W 2 - pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe

4.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę odbiorców:

• Grupa S 1 - odprowadzający ścieki

W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo 

ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów i gotowości świadczenia usług, jak również 



utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie 

od faktycznego poboru wody i wprowadzanych ścieków, rozliczane będą za pomocą stawki 

opłaty abonamentowej.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przygotowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 

zawierają:

- cenę za m^ dostarczonej wody,

- stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę wody na miesiąc, niezależną od ilości 

dostarczonej wody, płaconą bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub 

też jego całkowitego braku,

- cenę za m^ odprowadzonych ścieków.

• Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie 36 miesięcy od 

zatwierdzenia i ogłoszenia taryfy.

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka 
miary

W okresie od 
1 do 12 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 
zł Netto

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 
zł Netto

W okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 
zł Netto

1 2 4 5 6 7 8

1. Grupa 
W 1

Cena 1 m ’ wody zł/m3 3,49 3,59 3,68

Stawka opłaty 
abonamentowej zł/m-c 4,00 4,00 4,00

2 Grupa 
W2

Cena 1 ra wody zł/m3 3,49 3,59 3,68

Stawka opłaty 
abonamentowej zł/m-c 4,00 4,00 4,00



Wysokość cen za odprowadzane ścieki w okresie 36 miesięcy od zatwierdzenia 

i ogłoszenia taryfy

Lp
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka 
miary

W okresie od 
1 do 12 

miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 
zł Netto

W okresie od
13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy

zł Netto

W okresie od 
25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy 

zł Netto
1 2 4 5 6 7 8

1. Grupa
S 1

Cena za 1 m 
odpro wad zonych 
ścieków

zl/m3 7,75 7,93 8,11

Wysokość stawek opłat.

Do wszystkich cen i stawek opłat netto określonych w taryfach dolicza się podatek od 

towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Na dzień opracowania 

mniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za dostarczoną wodę i za odprowadzanie ścieków:

• Cena netto (wyrażona w zł/m^) pomnożona przez ilość wody + należny podatek od 

towarów i usług.

• Stawka netto opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez 

względu na rozmiar poboru wody wyrażonej w zł / miesiąc! odbiorcę + należny podatek 

od towarów i usług.

• Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od odbiorców usług obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa, składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m^ odprowadzonych 

ścieków + należny podatek od towarów i usług.

• Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

pobierana będzie za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi, o ile umowa 

zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej.

• Opłata abonamentowa regulowana będzie przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, 

czy Odbiorca usług pobier^ wodę lub odprowadzał ścieki w okresie 

rozliczeniowym.

• Odbiorca usług będzie dokonywał zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone 



ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

• Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustalana będzie na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustalana 

będzie także ilość odebranych ścieków z nieruchomości, jako ilość równą 

dostarczonej ilości wody.

• Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe 

ustalana będzie na podstawie wskazań tych urządzeń.

• W rozliczeniach z odbiorcami Usług, którzy zainstalowali na własny koszt 

wodomierz dodatkowy mierzący wodę bezpowrotnie zużytą i zgłosili wcześniej ten 

fakt Przedsiębiorstwu, ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie jako różnica 

odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

• W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości ustalana będzie w oparciu o przeciętne normy zużycia, określone 

przepisami prawa, a ilość ścieków jako równą ilości wody wynikającej z norm jej 

zużycia.

• W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków, przy braku 

urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustalana będzie zgodnie z przepisami 

dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia 

w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość 

pobranej wody ustalana będzie na podstawie średniego zużycia wody w okresie 

3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2028) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27.02.2018 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 2018 

r. poz. 472).



7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

• Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane 

jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne 

i technologiczne.

• PUH Grotrans B&B Groeger Sp. j. świadczy usługi w zakresie dostawy wody oraz 

odbioru ścieków wg cen zawartych w taryfie jedynie na terenie Gminy Cisek.

• W ramach swojej działalności Przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodno

kanalizacyjne będące własnością Gminy Cisek w stałej gotowości do pracy.

• Opłata abonamentowa będzie dotyczyła odczytu i rozliczania dostawy wody oraz 

odbioru ścieków i będzie naliczana za cały okres rozliczeniowy, bez względu na 

użytkowanie przyłącza.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

• Jakość wody produkowanej przez PUH Grotrans B&B Groeger Sp. j. jest zgodna 

z normami krajowymi i Unii Europejskiej.

• Jakość wody badana jest przez zewnętrzne akredytowane laboratorium, 

a kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kędzierzynie-Koźlu.

• Woda ujmowana jest ze studni głębinowych, podlega uzdatnianiu w procesach 

natleniania, odżelaziania i odmanganiania.

• Woda jest smaczna i zdrowa.

• Ciśnienie wody w każdym punkcie jej odbioru nie jest mniejsze niż 0,1 MPa.

-W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania 

określone w:

• Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na 

terenie Gminy Cisek,

• umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych,

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294),

• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,

• Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 

964).



Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy 

Cisek nr XIII/76/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego dnia 12 listopada 2019 roku, poz. 3503..
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