
 

INFORMACJA O TARYFIE 

od dnia 31.05.2021 r. na okres 36 miesięcy 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje 

swoich odbiorców, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący 

Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – organ regulacyjny decyzją nr 

GD.RZT.70.155.79.2021.D.KR  z dnia 30 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Szemud. 

Organ regulacyjny dokonał oceny projektu nowej taryfy oraz uzasadnienia, przeanalizował  

i zweryfikował załączone przez wnioskodawcę dokumenty, w tym m.in. sprawozdania finansowe za 

ostatnie trzy lata obrachunkowe, tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, ustalenie poziomu 

niezbędnych przychodów jednostki, alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup 

odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, współczynniki alokacji w okresie 

obowiązywania nowych taryf, kalkulacji cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków metodą alokacji prostej, zestawienie przychodów jednostki według taryfowych grup 

odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf, skutki finansowe zmiany cen  

i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, analizy ekonomiczne związane  

z korzystaniem z wód. 

Weryfikacja i analiza przedmiotowej dokumentacji pozwala na stwierdzenie, że 

wnioskodawca ustalił niezbędne przychody na podstawie kosztów poniesionych w okresie 

obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, prognozy zmian warunków 

ekonomicznych wynikających z zastosowania wskaźników makroekonomicznych oraz wielkości 

usług i warunków ich świadczenia. Zostały wskazane elementy wpływające na poziom planowanych 

kosztów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzasadniono zmiany 

warunków ekonomicznych wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykazał, że  

w przedłożonym wniosku taryfowym ujął planowaną ilość świadczonych usług zgodnie z §15 ust. 3 

Rozporządzenia Taryfowego. 

W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem pod kątem 

zgodności Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przedstawia poniżej 

nową taryfę za wodę ścieki i abonament.   

  

 

 

 

 

 



Taryfa wchodzi w życie w dniu 31.05.2021 r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 

miesięcy). 

 

 

 

Odnośnik do decyzji na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY 

POLSKIE”: 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-155-79-2021-d-kr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat

obowiązująca w 

dniu złożenia 

wniosku

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

0 1 2 3 4 6 8

cena wody (zł brutto/m
3
) 3,99 4,26 4,33 4,33

opłata abonamentowa (zł brutto/m-c) 4,86 5,39 5,41 5,10

L.p.

Wyszczególnienie

TABELA A. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ 

TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wielkość cen i stawek opłat

Wszyscy odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę 

oraz na cele przecipożarowe
1

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat

obowiązująca 

w dniu 

złożenia 

wniosku

w okresie  od 

1 do 12 

miesiąca 

obowiązywan

ia nowej 

taryfy

w okresie  od 

13 do 24 

miesiąca 

obowiązywan

ia nowej 

taryfy

w okresie  od 

25 do 36 

miesiąca 

obowiązywan

ia nowej 

taryfy

0 1 2 3 4 6 8

1

Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub 

mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub 

ścieki przemysłowe

cena usługi odprowadzania 

ścieków (zł brutto/m
3
)

7,55 8,16 8,21 8,29

L.p.

Wyszczególnienie

TABELA B. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI I STAWKAMI OPŁAT 

NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość cen i stawek opłat



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud przestawia na poniższym wykresie kształtującą 

się cenę wody na przestrzeni 14 lat.  

 

 

 Na powyższym wykresie przedstawiamy cenę wody z gminnej sieci wodociągowej, która 

zwiększała się każdego roku, jednak dynamika jej zmian nie ulegała znacznym zmianom szczególnie 

w ostatnich latach. Należałoby zwrócić uwagę na stałą cenę wody w latach 2017-2021. Biorąc pod 

uwagę znaczące zmiany m.in. cen energii, odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, zmiany 

stawek podatku od nieruchomości, zmiany wysokości stawek opłat dzierżawnych, zmiany kosztów 

wynagrodzeń oraz zmiany poziomu inflacji wprowadzenie nowej taryfy było nieuchronne. 
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Cena wody na terenie Gminy Szemud w latach 
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