
O G Ł O S Z E N I E 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu informuje, że z dniem 09 sierpnia 2022r. na okres 

trzech lat wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach 

Gminy Żagań o statusie miejskim i Gminy Żagań, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.70.39.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01 sierpnia 2022r. 

1. Taryfowe grupy odbiorców usług: 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

W1 

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

W2 

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani 

na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W3 

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W4 

Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W5 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publiczne j, 

w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, 

jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., 

niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

celów prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W6 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, 

w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, 

jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., 

będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

W7 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, 

w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, 

jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., 

niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

celów prowadzonej działalności i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu 

(tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W8 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, 

w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, 

jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., 

będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

prowadzonej działalności i korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W9 

Odbiorcy usług – Gmina Żagań oraz Gmina Żagań o statusie miejskim pobierające wodę na cele wskazane 

w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczane 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 



 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

K1 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – 

w sposób określony w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

K2 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – 

w sposób określony w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej 

ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

K3 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie ilości 

wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych 

wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

K4 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie ilości 

wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych 

wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat: 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
Zawarte ceny stawek oraz opłat abonamentowych brutto podanych w powyższych tabelach, zawierają aktualnie 

obowiązujący podatek VAT. 

 

 

  

 

 



Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. spełniając wytyczne ustawodawcy wprowadziły zmiany dotyczące grup 

taryfowych. Dotychczasowa grupa odbiorców wody „Gospodarstwa domowe” została podzielona w taryfie jako W1 do 

W4. Natomiast grupa „Pozostali odbiorcy” została podzielona w taryfie od  W5 do W9.Przy odbiorze ścieków grupy 

„Gospodarstwa domowe oraz Pozostali Odbiorcy” zostały podzielone w taryfie od K1 do K4.  

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. wyjaśniają, że decyzja o wprowadzeniu stawek opłat 

abonamentowych do taryf podyktowana jest aktualnym brzmieniem obowiązujących przepisów, w świetle których w razie 

istnienia podstaw do różnicowania kosztów odczytu, rozliczenia i gotowości, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne jest obowiązane do stosowania abonamentu (§ 5 rozporządzenia taryfowego). Jednocześnie zważyć 

należy, iż abonament uiszczany jest przez odbiorców usług niezależnie od wielkości świadczonych usług. Znaczna część 

kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń będących w posiadaniu Spółki to koszty o charakterze stałym, których 

wielkość jest niezależna od ilości sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.  

 

W świetle obowiązujących przepisów, już sam fakt przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu pozostawania przez przedsiębiorstwo 

w gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. 

W przypadku niewprowadzenia opłat abonamentowych do taryfy cena 1 m3 dostarczanej wody oraz 

odprowadzanych ścieków byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości opłat 

abonamentowych. 

Oznacza to, iż opłaty abonamentowe nie są dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody/ścieków, a jej 

elementy składowe zostały wyłączone z ceny jednostkowej za 1 m3 wody i ścieków. Taka konstrukcja taryf (cena za 1 m3 

+ opłaty abonamentowe) uwzględnia faktyczną sytuację świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka ponosi znaczne koszty stałe, które są niezależne od wielkości zużycia.  

Z zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków wynika obowiązek przedsiębiorstwa do zachowania 

gotowości do świadczenia usług dla każdego odbiorcy. Zapewnienie tej gotowości wymaga utrzymania w pełnej 

sprawności urządzeń zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. 

Należy również wspomnieć, że analogiczne opłaty abonamentowe od lat stosowane są przez dostawców innych 

mediów – energii elektrycznej czy gazu. 

Każdy odbiorca ma naliczoną jedną opłatę abonamentową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną 

opłatę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana jest niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę / odprowadzał ścieki 

w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Tekst zatwierdzonej taryfy dostępny jest na stronach BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

Gminy Żagań o statusie miejskim oraz Gminy Żagań i Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 


