UCHWAŁA NR XXV/175/ 2013
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Taryfy będą obowiązywały w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 3.
Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia
30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.
§ 4.
Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego do ogłoszenia
zatwierdzonych taryf w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia
niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z
2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578, z 2012r. poz. 951, poz. 1513
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załącznik
do uchwały Nr XXV/175/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na
terenie gminy Zławieś Wielka na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.lipca.2013 r. 30.czerwca
2014 r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. Ceny
i stawki opłat zawarte w Taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków świadczonych przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny, a także
odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni,
zdrojów, wodę na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej, jako zakład wodociągowo - kanalizacyjny
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Zakładu stanowi:
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody za pomocą urządzeń wodociągowych, usługobiorcom, z którymi zawarto
umowę,
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych. Zakład posiada oczyszczalnie ścieków w m. Toporzysko i Górsk
oraz zleca oczyszczanie ścieków komunalnych Toruńskim Wodociągom sp. z.o.o w
Toruniu za pomocą kanalizacji tłocznej.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Podstawą klasyfikacji taryfowych grup odbiorców usług jest charakterystyka przeznaczenia
poboru wody i odprowadzanych ścieków. Z uwagi na minimalne zróżnicowanie określonych
wcześniej warunków a także brak ewidencyjnych możliwości prowadzenie szerokiej i w pełni
uzasadnionej zmiennością warunków analityki kosztów, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków określono grupy taryfowe odbiorców, obejmujące:
1. gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej,
2. przemysł, gastronomię, handel oraz cele p.poż.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Z uwagi na wcześniej określoną taryfową grupę odbiorców usług, a także zakres działalności,
prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej, przy rozliczeniach za
dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków stosowana jest taryfa wieloczłonowa składająca
się z :
1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: ceny – wyrażonej w złotych za 1 m³
dostarczonej wody.
2. W rozliczeniach za odebrane ścieki: ceny – wyrażonej w złotych za 1 m³
odebranych ścieków.
3. Stawki opłaty abonamentowej określoną w zł na odbiorcę usług (dostawy wody)
za okres rozliczeniowy obejmującą jednostkową opłatę za odczyt urządzeń
pomiarowych, opłatę za dokonane rozliczenie oraz opłatę za utrzymanie w
gotowości urządzeń do świadczenia usług, w tym urządzenia pomiarowego.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek
od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej obowiązującymi aktami prawnymi.
4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

l.p

1

2

Taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe i
cena za dostarczoną
obiekty
użyteczności
wodę
publicznej.

Przemysł,
gastronomia, handel,
oraz cele p.poż

cena za dostarczoną
wodę

Cena/stawka opłaty
Brutto (z
netto
VAT)

Jednostka
miary

2,30

2,48

zł/m3

2,80

3,02

zł/m3

4. 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków

l.p

1

Taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe i
cena za
obiekty
użyteczności
odprowadzone ścieki
publicznej.

2

Przemysł,
gastronomia, handel,
oraz cele p.poż

cena za
odprowadzone ścieki

3

Pompownie
przydomowe

cena za
odprowadzone ścieki

Cena/stawka opłaty
Brutto (z
netto
VAT)

Jednostka
miary

4,70

5,08

zł/m3

5,00

5,40

zł/m3

4,50

4,86

zł/m3

4. 3. Opłata abonamentowa
Stawka opłaty abonamentowej – jest opłatą wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę
usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenie
należności za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków, a także za utrzymanie w
gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych (legalizacja wodomierzy).
W tym pojęciu opłata abonamentowa wynosi 2,16 zł brutto z VAT
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
5.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były
świadczone usług.
5.3 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.
5.4 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego.
5.5. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzenia pomiarowego.
5.6. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się na jako
ilość równą ilości dostarczonej wody.
5.7. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą ilość
wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z
norm.
5.8. Jeżeli Zakład wodociągowo-kanalizacyjny świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków
oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako ilość
ścieków określoną w umowie.

5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie
zużycia wody w pierwszym okresie odczytowym po wymianie wodomierza i ustaniu
przeszkód.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągową, zgodnie z wcześniej przedstawionym
uzasadnieniem realizowane jest dla grup odbiorców, w oparciu o takie same zasady
technologiczne i techniczne. Dotyczy to więc zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków
przeznaczonych na cele usługowe i handlowe oraz zakładów przemysłowych. Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. W zakresie
zbiorowego zaopatrzenia obowiązkiem zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego jest również
dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy oraz realizowanie rozliczeń. Odprowadzanie
ścieków realizowane jest również dla taryfowej grupy odbiorców, obejmującej wszystkich
odbiorców, podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zakład realizuje obowiązki w zakresie
odprowadzania ścieków oraz część zleca odrębnemu podmiotowi gospodarczemu,
właścicielowi oczyszczalni.

6.2 Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwałą Nr XIV/94/2012 z dnia 25 kwietnia
2012 roku .Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi
normami krajowymi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych z warstw czwartorzędowych,
podlega uzdatnianiu i dezynfekcji i w efekcie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących, jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.( Dz. U. Nr 61 z 2007 r. poz. 417).

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/175/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

do uchwały Nr XXV/175/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy jest organem kompetentnym do
zatwierdzenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.
Podstawą zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka jest wniosek Zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego tj. w
tym przypadku Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejwsi Wielkiej. Wniosek w przedmiotowej
sprawie Kierownik Zakładu złożył w dniu 2. 04.2013r., zgodnie, z którym nowe taryfy miałyby
obowiązywać od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. Stosownie do art. 24 ust. 5 i 8 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy zatwierdza taryfy w terminie
45 dni od dnia złożenia wniosku tj. w tym przypadku do dnia 18.05.2013 r. Jednakże, jeżeli Rada
Gminy nie zatwierdzi taryf w drodze uchwały w wymaganym terminie, to wchodzą one w życie po
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem
obowiązujące taryfy za dostawę wody dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej
oraz dla przemysłu, handlu i gastronomii, a także taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące dla
gospodarstw domowych i użyteczności publicznej oraz dla przemysłu, handlu i gastronomii wzrosną
o:

Cena 1m³ wody netto:
Grupy taryfowe
Gospodarstwa
domowe, użyteczność
publiczna
Przemysł, gastronomia
i handel

Stawki obecnie
obowiązujące

Nowe stawki

Procentowy wzrost
stawki

2,20

2,30

4,5%

2,20

2,80

27,2%

Stawki obecnie
obowiązujące

Nowe stawki

Procentowy wzrost
stawki

4,50

4,70

4,4%

4,50

5,00

11,1%

4,30

4,50

4,5%

-

3,00

100%

Cena 1m³ ścieków netto:
Grupy taryfowe
Gospodarstwa
domowe, użyteczność
publiczna
Przemysł, gastronomia
i handel
Przepompownie
przydomowe
Beczkowóz, wóz
asenizacyjny

Do wniosku zgodnie z ww. ustawą Kierownik Gminnego Zakładu w Złejwsi Wielkiej dołączył
szczegółową kalkulację cen i stawek opłat. Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 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. z
2006 r. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.), niezbędne przychody dla potrzeb obliczania taryfowych cen i
stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf ustala się uwzględniając:
1) koszty eksploatacji,
2) amortyzację lub odpisy umorzeniowe,
3) podatki i opłaty należne od przedsiębiorstwa,
4) opłaty za korzystanie ze środowiska,
5) należności nieregularne,
6) marżę zysku.
Koszty, o których mowa powyżej planuje się na podstawie:
1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana
jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonych zgodnie z
przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych
wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf,
2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i ochrony środowiska,
ustalonych na podstawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest
taryfa z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf.
Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust.1 ww. rozporządzenia ustala się niezbędne
przychody, jako sumę składników:
1) iloczynu sumy kosztów:
a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i prognozowanego na okres
obowiązywania taryf, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz
prognozowanego na okres obowiązywania taryf średniorocznego wskaźnika cen produkcji
przemysłowej,
2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bądź
obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf.
Z przedłożonych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej dokumentów, które zostały
sporządzone zgodnie z ww. przepisami w tym zakresie wynika, iż stawki za dostawę wody i
odprowadzania ścieków wzrosną odpowiednio: woda o 4,5 % / 27,2% i ścieki o 4,4%/11,1%. W celu
obniżenia wysokości stawek opłat dla gospodarstw domowych zostały wprowadzone dopłaty do taryfy
tj.:
 za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w wysokości 1,50 zł
netto do 1m3
Wprowadzenie powyższej dopłaty jest zgodne z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 2,00 zł netto – 2,16 zł
brutto. Stawka opłaty abonamentowej jest to opłata, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić
Zakładowi wodociągowo – kanalizacyjnemu, za wykonywanie odczytu urządzenia pomiarowego,
rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, a także za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Mając na uwadze
powyższe, uznano zaproponowane przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejwsi
Wielkiej nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Zławieś Wielka jak i opłatę abonamentową za zasadne.

