
UCHWAŁA NR XVI/123/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r.  poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zębowice na okres od 01 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w której ceny i stawki opłat wynoszą :

1) cena za 1 m3 wody – 3,31 zł + VAT;

2) stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy – 7,42 zł +  VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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       Załącznik do Uchwały Nr XVI/123/2016 

     Rady Gminy Zębowice 

          z dnia 21 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

   

 

obwiązująca na terenie gminy Zębowice 

w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

Spis treści : 

 

1)   Informacja ogólne, 

2)   Rodzaje prowadzonej działalności, 

3)   Rodzaj i struktura taryfy, 

4)  Taryfowe grupy odbiorców usług, 

5)  Rodzaje i wysokość cen stawek i opłat, 

6)  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i      

urządzenia pomiarowe, 

7)  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
         

1  Informacje ogólne 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach przedstawia niniejszym wniosek 

taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie  gminy Zębowice na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 

dnia 31 grudnia 2017 r.  

Podstawa prawna opracowania i zastosowania taryfy: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U z 2015 r  poz. 139 z późn. zm),  

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru    

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U Nr 8 poz. 70) 

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych 

przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 

Taryfowe ceny i stawki opłat abonamentowych dotyczą  Odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi realizowanego  przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach. 

Taryfowe ceny oraz stawki  opłat abonamentowych dotyczą odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,  realizowanego przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23 grudnia 

2015 r. Nr Ośr.6341.2.29.2015 Starosty Oleskiego na czas określony, to jest do dnia 23 grudnia 2035 

roku. 

Zakład nie dołącza do wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan w 

związku z art.21 ust.7 ustawy. 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie uchwały nr V/30/2003 Rady Gminy w Zębowicach z 

dnia 24 lutego 2003 r. oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Zębowicach Nr XL/254/06 z dnia 25 

października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

Nr 95 poz. 2789). 

Przedmiotem działalności Zakładu według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD.36.00.Z). 

Poza gospodarką wodociągową Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą,  której koszty nie 

obciążają kosztów dostarczania wody. 

Przedmiot działania Zakładu - w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - stanowi 

produkcja i dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Zakładu. 
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Zakład prowadzi swoje usługi na terenie gminy Zębowice, w oparciu o majątek stanowiący własność 

komunalną gminy. 

3.  Rodzaj i struktura taryfy 

Kalkulację cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w 

sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. 

Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej 

eksploatacji i utrzymania. 

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. 

Uwzględniając powyższe, w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę  jednolitą 

wieloczłonową. 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Ze względu na to, że odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę są w znacznej większości 

gospodarstwa domowe, w Zakładzie nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Z tego 

powodu ustalono jednakową cenę za wodę dla wszystkich odbiorców usług.  

Zastosowanie opłaty stałej zapewni większą stabilność funkcjonowania Zakładu. Należy przy tym 

pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty 

stałe i zmienne (koszty wynagrodzeń, materiałów i inne). Są one dodatkowo obciążane wysokimi 

kosztami zakupu wody . Oznacza to, że nawet jeżeli w Zakładzie nie występuje sprzedaż i nie ma 

związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych 

odbiorców), Zakład ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest on w stanie 

dostarczyć wodę w te rejony, gdzie obecne są jej urządzenia. Ze względu na ponoszenie stałych kosztów 

odczytów i rozliczeń postanowiono wprowadzenie stawki abonamentowej, dzięki której, koszty te będą 

pokrywane bez względu na wielkość sprzedaży.  

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa 

składająca się z: 

- ceny -  wyrażonej w zł. za 1 m3 dostarczonej wody oraz 

- stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za okres 

rozliczeniowy. 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy, i jest 

stosowana odrębnie w następujących przypadkach : 
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- za utrzymanie gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, 

- za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego – w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 

- za rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody – w rozliczeniach na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  (tzw. ryczałty) 

 Należy zwrócić uwagę, że stałe opłaty abonamentowe ustalono na jednakowym poziomie dla 

wszystkich odbiorców. Dzięki temu wiadomo, że każdy odbiorca ponosi jednakowe opłaty, np. w 

okresie obwiązywania taryfy oprócz należności za zużytą wodę każdy odbiorca indywidualny poniesie 

dodatkową stałą opłatę za okres rozliczeniowy w wysokości 7,42 zł netto. 

 Powyższa stała opłata abonamentowa naliczana jest każdemu odbiorcy, z którym zawarto umowę 

pisemną, niezależnie od sposobu rozliczania należności. Opłatę abonamentową poniosą więc zarówno 

odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, podlicznika, licznika indywidualnego w lokalu 

w budynku wielolokalowym, czy ryczałtu. 

W związku z powyższym, Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach wnioskuje o 

ustalenie taryfy opłat za dostarczanie wody na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2017 r.  w następujący sposób (w złotych netto): 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: 
Cena w zł Jednostka miary 

netto 

1.      wszyscy odbiorcy usług (cena za 1m3 dostarczonej 

wody) 

2.      stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę na okres 

rozliczeniowy 

3,31 

 

7,42 

 

 zł/m3 

 

zł/odb./okres 

rozliczeniowy 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Zakład dolicza podatek VAT w 

wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowywania niniejszej taryfy stawka podatku 

VAT wynosi 8 %. 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe  

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i 

rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartą umową na 

dostarczanie wody, a także zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Zębowicach Nr XL/254/06 z dnia 25 

października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody. 

Rozliczenia prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej 

wody. 

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie norm zużycia 

– zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak 

również sposób uiszczania opłat. 
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Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 

Należność z tytułu dostarczonej wody odbiorca zobowiązany jest regulować systematycznie na rzecz 

Zakładu co dwa miesiące zgodnie z terminami wystawionych faktur. 

Należność, o której mowa powyżej odbiorca zobowiązany jest regulować poprzez wpłatę na konto 

Zakładu. 

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione w punkcie 1. niniejszego 

wniosku. 

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców usług w 

oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.  

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 

oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych 

odbiorców. Woda nie  jest poddawana żadnym procesom technologicznym. 

W zakresie dostawy wody Zakład ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia 

wprowadzenie stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 

odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza 

proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące przepisy. 

 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

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

klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w 

regulaminie dostarczania wody. 

Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację 

Sanitarno - Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez Zakład. 

W razie przerwy w dostawie wody Zakład zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę 

o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania 

punktu. Zakład zapewnia ciągła dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość. 

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody. 

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub niedobór wody w przypadku przerw w dostawie 

energii elektrycznej, niezawinionych przez Zakład awarii sieci lub ujęcia wody, wzrostu 

zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej. 
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