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96-200 Rawa Mazowiecka

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 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego z wniosku Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja 
Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, z dnia 01 czerwca 2021 r. (data wpływu: 07 czerwca 
2021 r.)

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie wiejskiej gminy Rawa Mazowiecka na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 
530,07 zł uiszcza się na rachunek bankowy RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024, w 
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

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 Warszawie 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
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Informacje ogólne.

Załącznik do decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

z dnia:................2.0.21 J8-.J..3...............
znak:.

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz 
określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie wiejskiej 
gminy Rawa Mazowiecka na okres 3 lat.
Taryfa dotyczy usługobiorców obsługiwanych przez budżetowy 
Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie 
Mazowieckiej.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz,U.z 2020r poz. 2028 oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców w 
podziale na grupy usług korzystających z wody w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz korzystających z usług w 
zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków świadczonych przez 
Gminny zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie 
Mazowieckiej z wyłączeniem:
- usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
- wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 
deszczowej i odprowadzania ich do odbiornika z wydzieloną 
kanalizacją deszczową.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest 
zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej 
powołany przez wiejską Gminę Rawa Mazowiecka na podstawie 
uchwały Nr XI1/101/98 z dnia 31 marca 1998roku do prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia 
ścieków bytowych na terenie gminy z wykorzystaniem gminnej 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład wykonuje: 
Pobór wody z ujęć podziemnych i jej uzdatnianie do parametrów 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz eksploatację 
urządzeń wodociągowych, przyłączy, gospodarki wodomierzowej i 
badania wody.



W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wykonuje: 
-Odbiór ścieków bytowych z nieruchomości, ich przesył za pomocą 
systemu przepompowni do oczyszczalni, bieżącą eksploatację 
urządzeń i oczyszczalni oraz badanie jakości ścieków.

Oprócz podstawowej działalności zakładu gmina powierzyła 
dodatkowo obsługę gminnego targowiska polegającą na 
biletowaniu wstępu na targowisko(jeden dzień w tygodniu). 
Działanie to oparte jest na podstawie uchwały gminy określające 
wartość prowizji za sprzedane bilety. Uzyskane przychody z tego 
tytułu stanowią ok. 0,15% w stosunku do całkowitych przychodów 
ze świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków.
Koszty wynikające z tej dodatkowej działalności zostały wyłączone 
z kalkulacji cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz na podstawie 
zróżnicowania kosztów świadczenia usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zakład 
określił strukturę i rodzaj taryf.
Warunki i sposób korzystania z urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz różnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków pozwoliły na wybór taryfy niejednolitej 
wieloczłonowej w tym opłaty abonamentowej.
Taryfa wieloczłonowa zawiera ceny i stawki opłat w tym stawkę 
opłaty abonamentowej ustaloną w złotych. Przy rozliczeniu 
obowiązuje cena zgodna z grupą taryfową za ilość pobranej wody 
zgodnie z wskazaniem wodomierza, stawka opłaty 
abonamentowej płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiar 
poboru wody lub jego braku wyrażona w złotych w 3 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Wyodrębnione zostały trzy grupy taryfowe za pobraną przez 
odbiorców wodę :
Grupa 1-W1
Pobierający wodę na cele socjalno- bytowe obejmujące 
gospodarstwa domowe oraz gminne instytucje publiczne - szkoły, 



gminne domy kultury, cmentarze, gminne obiekty sportowe, 
świetlice, pobierające wodę do celów socjalno- bytowych. 
Do grupyl zalicza się odbiorców usług pobierania wody do 
wykorzystania jej do celów socjalno-bytowych, podlewania 
przydomowych ogrodów w ramach działki przeznaczonej do 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Odbiorcy korzystający z 
usług zaopatrzenia w wodę rozliczani są na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w ramach trzymiesięcznego okresu 
rozliczeniowego.

Grupa 2 - W2
Pobierający wodę na cele pozostałe nie zaliczeni do grupyl- W1 tj. 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą usługową, 
handlową itp., pobierający wodę na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.
Wszyscy odbiorcy rozliczani są w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym.
Sposób rozliczeń oparty jest na podstawie wskazań wodomierzy 
głównych.

Grupa 3-W3
Do tej grupy zalicza się wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, 
rozliczana na podstawie pisemnych informacji od gminnej komórki 
zrządzania kryzysowego uzyskanych od jednostek straży pożarnej 
w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wyodrębnione zostały dwie grupy odprowadzające ścieki bytowe:

Grupa 1 - SB odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw 
domowych oraz gminnych instytucji publicznych - szkół 
odprowadzające tylko ścieki bytowe.
Ilość ścieków odprowadzonych przez odbiorców przyjmuje się jako 
ilość równą ilości pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu 
wodomierza głównego i rozliczana w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym.
W rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków z odbiorcami usług 
ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia gdy wielkość zużycia 
na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego.



Grupa 2 - SP odprowadzający ścieki bytowe - pozostali nie 
zaliczeni do grupy SB prowadzący działalność gospodarczą. 
Ilość ścieków odprowadzonych przez odbiorców przyjmuje się jako 
ilość równą ilości pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu 
wodomierza głównego i rozliczana w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek.

Wysokości cen i stawek zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (netto)

Grupa 
taryfowa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

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

1

Grupa 1 - 
W1 

pobierający 
wodę na cele 

socjalno- 
bytowe 

obejmuje 
gospodarstwa 
domowe oraz 

instytucje 
użyteczności 

publicznej

Cena wody (zł/m3) 3,48 3,46 3,38

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/za okres 
rozliczeniowy/odbiorca)

8,02 7,85 7,92

2

Grupa 2 — 
W 2 

pobierający 
wodę na cele 

pozostałe 
(nie zaliczone 
do grupy W1)

Cena wody (zł/m3) 3,70 3,68 3,61

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/za okres 
rozliczeniowy/odbiorca)

8,02 7,85 7,92

3
Grupa 3- 

W3
Pobierający 

wodę na cele 
p.poż.

Cena wody (zł/m3) 3,50 3,48 3,39
Stawka opłaty 

abonamentowej 
(zł/za okres 

rozliczeniowy/odbiorca)

7,17 7,47 7,60

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
Cena wyrażona jest w zł za 1 m3 dostarczonej wody.
Stawka abonamentowa - niezależna od ilości dostarczonej wody, 
płacona za odczyt wodomierza za okres rozliczeniowy bez względu 
na rozmiar poboru wody lub też całkowitego braku. Wyrażona jest 



w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy za każdy 
wodomierz.
Elementy składowe stawki opłaty abonamentowej w grupach 
l-Wl i 2-W2 stanowią koszty:

• Odczytu wodomierza
• Utrzymania gotowości do świadczenia usług
• Rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody

W grupie 3-W3
• Utrzymania gotowości do świadczenia usług
• Rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody

Taryfa zawiera 3 miesięczny okres rozliczeniowy.

Do cen (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

Wysokości cen i stawek zbiorowego odprowadzania ścieków

L.p

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (netto)

Grupa 
taryfowa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

W okresie od
1 do 12 

miesiąca 
obowiązywani 
a nowej taryfy

W okresie od
13 do 24 
miesiąca 

obowiązywani 
a nowej taryfy

W okresie od
25 do 36 
miesiąca 

obowiązywani 
a nowej taryfy

1

Grupa 1 - SB 
odprowadzają 

cy ścieki 
bytowe z 

gospodarstw 
domowych 

oraz instytucji 
użyteczności 

publicznej

Cena ścieków (zł/m3) 10,21 10,28 10,29

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/za okres 
rozliczeniowy/odbiorca)

2,59 2,58 2,57

2

Grupa 2 - SP 
odprowadzają 

cy ścieki 
bytowe - 
pozostali 

nie zaliczeni 
do grupy SB

Cena ścieków (zł/m3) 9,03 9,06 9,07

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/za okres 
rozliczeniowy/odbiorca)

2,59 2,58 2,57

Ilość ścieków odprowadzonych przez odbiorców przyjmuje się jako 
ilość równą ilości pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu 
wodomierza głównego i rozliczana w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym.



W rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków z odbiorcami usług 
ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się , gdy wielkość 
zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza 
dodatkowego.
Elementy składowe stawki opłaty abonamentowej w grupach 
1-SB i 2-SP stanowią koszty:

• Odczytu wodomierza
• Utrzymania gotowości do świadczenia usług
• Rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków 

Taryfa zawiera 3 miesięczny okres rozliczeniowy.
Do cen (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Należność za dostawę wody ustala się jako iloczyn taryfowych cen 
za dostawę wody oraz odpowiadającej im ilości dostarczonej 
wody.
Ilość dostarczonej wody do odbiorcy usług ustala się na podstawie 
wskazań wodomierza głównego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 
głównego ilość pobranej wody ustala się 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. 
Należność wynikająca z opłaty abonamentowej regulowane są 
niezależnie od ilości dostarczonej wody.
Ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości 
pobranej wody, a w przypadku zamontowanego wodomierza 
dodatkowego pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej 
zgodnie z jego wskazaniami.
Należność wynikająca z opłaty abonamentowej regulowane są 
niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków.
Należność za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych 
obciążana jest gmina na podstawie pisemnych informacji od 
gminnej komórki zrządzania kryzysowego uzyskanych od jednostek 
straży pożarnej w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup 
taryfowych grup odbiorców usług.

Gminny zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w 
Rawie Mazowieckiej prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r 
oraz na podstawie gminnego regulaminu i indywidualnych 
umów z odbiorcami określającymi standardy świadczonej 
usługi.
Woda dostarczana do wszystkich grup odbiorców jest 
wydobywana i uzdatniana z ujęć podziemnych w jednakowym 
standardzie jakości w oparciu o takie same zasady 
technologiczne.
W związku z powyższym opłata abonamentowa w grupach 
1-W1 i 2-W2 jest jednakowa. W grupie 3-W3 dla pobierających 
wodę na cele p.poż- ilość wody rozliczana jest na podstawie 
pisemnych informacji od gminnej komórki zarządzania 
kryzysowego uzyskanych od jednostek straży pożarnej.
W zakresie zbiorowego dostarczania wody zakład wykonuje:
a) ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi o parametrach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami.
b) kontrola parametrów dostarczanej wody z częstotliwością 
zgodną z obowiązującymi przepisami.
c) montaż , wymiana i utrzymanie w pełnej sprawności 
technicznej wodomierzy głównych na przyłączach 
wodociągowych.
d) utrzymanie w stanie pełnej gotowości sieci i urządzeń 
wodociągowych dostarczających wodę do instalacji odbiorców.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych 
zakład wykonuje:
a) odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych dostarczanych przez 
odbiorców usług kanalizacyjnych.



b) utrzymanie w pełnej gotowości sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych odbierających ścieki bytowe od odbiorców 
usług kanalizacyjnych.
c) oczyszczanie ścieków i kontrola do parametrów zgodnych z 
częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami.
Zakład nie świadczy usług odbioru ścieków od nieruchomości 
wozami asenizacyjnymi.
Odbiór ścieków odbywa się z wykorzystaniem jednakowej 
technologii w tych samych standardach.
Opłata abonamentowa w grupach 1-SB i 2-SP jest jednakowa.

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Zakład zapewnia dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny 
w ilości zgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym pod 
ciśnieniem max 6 bar o parametrach fizykochemicznych 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakład 
prowadzi regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody.
W zakresie odprowadzanych ścieków zakład zapewnia ciągły 
odbiór ścieków bytowych z przyłączy kanalizacyjnych o 
parametrach: BZT5 do 500 mg/dm3, ChZT-Cr do 1000 
mg/dm3, Zawiesina ogólna do500 mg/dm3, do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej i ich oczyszczenia w mechaniczno- biologicznej 
oczyszczalni ścieków.
Zakład zobowiązuje się do niezawodnego działania 
posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz 
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
Standardy jakościowe dostarczanej wody są zgodne z normami 
krajowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 2017r. Badanie wody wykonywane jest przez 
akredytowane laboratorium oraz przez powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej z 
częstotliwością w zatwierdzonym harmonogramie poboru 
próbek.
Badanie ścieków z częstotliwością zgodną z pozwoleniem 
wodnoprawnym wykonuje akredytowane laboratorium. 
Wyniki badania systematycznie przekazywane są do WIOŚ 
Delegatura w Skierniewicach.



Zakład zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Zgłaszanie awarii wodociągowo kanalizacyjnych odbywa się 
telefonicznie do wyznaczonych konserwatorów lub biura 
zakładu 46 8144727 . Numery telefonów dyżurujących 
konserwatorów są dostępne na stronie internetowej gminy 
gzwik@rawam.ug.gov.pl oraz podane do ogólnej wiadomości 
na tablicach ogłoszeniowych sołtysów.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody lub odbioru ścieków odbiorcy usług informowani są w 
sposób określony w gminnym regulaminie dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków.
Regulowanie należności za świadczone usługi następuje po 
wystawieniu faktury dla odbiorcy z terminem płatności 14 dni. 
Płatności odbiorca może dokonać gotówką na miejscu u 
inkasenta, w biurze zakładu gotówką lub bezgotówkowo i 
standardowo przelewem.
Zakład za zgodą odbiorcy usług umożliwia przesłanie faktury 
drogą elektroniczną.
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