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1. Rodzaj prowadzonej działalności 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. działa od 01 stycznia 2017 r. na podstawie: 

- Uchwały nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

- Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2016 roku nr 

Rep. A 6106/2016; 

- Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 30 grudnia 2016 roku Rep. A nr 

6835/2016; 

- Wpisu do KRS 0000662876; 

- Kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 10 130 700,00 zł pokrytego w 100% wkładem 

niepieniężnym przez Gminę Lubsza. 

Główną działalnością Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą  - stanowi ujmowanie, uzdatnianie i 

dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. 

 

2.  Rodzaj i struktura taryfy 

Spółka dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustaliła taryfę jednolitą wieloczłonową zawierającą 

cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody i stawkę opłaty abonamentowej. 

Spółka dla zbiorowego odprowadzana ścieków ustaliła taryfę jednolitą wieloczłonową zawierającą 

cenę odniesioną do 1 m3 odprowadzanych ścieków i stawkę opłaty abonamentowej. 

  

3. Taryfowe grupy odbiorców 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług: 

Grupa 1. Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym Gmina za wodę pobraną 

wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców 

usług: 

Grupa 1. Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

 

 

 



4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 

do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena  Jednostka 

miary netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 

cena 1m³ pobranej  wody 3,81 4,11 zł/m³ 

opłata abonamentowa na 

odbiorcę 
3,12 3,37 zł/miesiąc 

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i 4 doliczono obowiązujący podatek od 

towarów i usług VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 

1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena  Jednostka 

miary netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 

cena 1m³ pobranej  wody 6,19 6,69 zł/m³ 

opłata abonamentowa na 

odbiorcę 
8,70 9,40 zł/miesiąc 

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i 4 doliczono obowiązujący podatek od 

towarów i usług VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe 

 

 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.  

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych. 

W przypadku stwierdzenia niesprawności działania wodomierza głównego, zgodnie z umową, 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 ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w 

roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.  

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, zgodnie z umową, ilość 



odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą sumie ilości dostarczonej wody 

- 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 

ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza.  

Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia 

na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy 

usługi, w miejscu uzgodnionym ze Spółką.  

Spółka, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W 

przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez 

odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.  

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach  

określonych w umowie i w terminach określonych na fakturze. 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

 

6.1.  Zakres świadczonych usług  

 
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę dokonywane jest w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne dla wszystkich 

odbiorców usług. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług. W 

związku z tym alokowano koszty na jedną taryfową grupę odbiorców usług. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. obsługuje oczyszczalnię ścieków w 

miejscowości Mąkoszyce, a tym samym  prowadzi również działalność w zakresie zbiorowego 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. W zakresie tej działalności Spółka ponosi jednakowe koszty 

odprowadzania i oczyszczania ścieków dla wszystkich odbiorców usług. Parametry dostarczanych 

do urządzeń kanalizacyjnych Spółki ścieków są porównywalne, w związku z tym koszty alokowano 

na jedną taryfową grupę odbiorców usług. 

W taryfie określona została stawka opłaty abonamentowej. Kalkulacja przeprowadzona została na 

podstawie kosztów: utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za wodę lub ścieki. 

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

 
 Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi klientów. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone: w 



regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, 

w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w przepisach 

prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, oraz ustalających wymagania dotyczących jakości wody przeznaczonej 

do spożycia wody przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i 

organoleptycznych.  

W celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania wody użytkownikom w 2017 roku 

została oddana do użytku nowa Studnia na terenie wsi Śmiechowice.  

Woda ujmowana z ujęć Śmiechowice jest poddawana procesom uzdatniania w zmodernizowanej 

Stacji Uzdatniania  Wody w Śmiechowicach.  

Woda ujmowana z ujęć Nowy Świat jest uzdatniania w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody 

Nowy Świat. Podlega ona procesom odżelaziania i osmozy.  

Jakość produkowanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami i podlega badaniom zgodnie z 

harmonogramem przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu.  

Ścieki z miejscowości Mąkoszyce Rogalice i  Tarnowiec dostarczane są do oczyszczalni ścieków  

w Mąkoszycach, gdzie poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania, a 

następnie odprowadzane są do rzeki Smortawa. Odprowadzane ścieki spełniają warunki pozwolenia 

wodno-prawnego i obowiązujących standardów w tym zakresie. 

Reklamacje składane przez odbiorców rozpatrywane są na podstawie §56 obowiązującego 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubsza” :  

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług 

oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego 

w siedzibie Spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni  

od ujawnienia zdarzenia (niezgodności). 

3. W sprawach nieskomplikowanych, kiedy Spółka uznaje zgłoszoną reklamację, dopuszczalne jest 

rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej ustnie, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w terminie 1 dnia od jej zgłoszenia. W przypadku nie uznania tak zgłoszonej 

reklamacji, Spółka informuje odbiorcę usług o trybie zgłoszenia reklamacji na piśmie. 

4. Spółka rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, wymagających 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin ten może uleć przedłużeniu, jednak nie 

więcej niż 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o czym Spółka poinformuje odbiorcę usług  

na piśmie. 



5. W przypadku złożenia przez odbiorcę usług wniosku o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza, 

termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu jej wykonania. 

6. Złożenie przez odbiorcę usług reklamacji po terminie określonym w ust.2 nie może stanowić 

samodzielnej podstawy do jej nieuwzględnienia, jednakże może spowodować wydłużenie terminu 

rozpatrzenia, jak też przeniesienia ciężaru dowodu zasadności reklamacji na odbiorcę usług  

w sytuacji, gdy Spółka nie będzie dysponowała niezbędnymi danymi do jej rozstrzygnięcia  

z powodu upływu czasu. 

Numer alarmowy do zgłaszania awarii: 608-024-564. 

 

 

 


