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Poz. 3075
UCHWAŁA NR LIV/293/2014
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Waśniów
Na
podstawie
art. 24 ustawy
z dnia
7 czerwca
2001 roku
o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. tj. z 2006 Nr 123, poz. 858 z poź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U tj. 2013r. Nr 142, poz. 594 z póź.zm); na
wniosek Wójta Gminy Waśniów -Rada Gminy, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Taryfy obowiązują przez okres 1 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Waśniowie, na tablicy ogłoszeń
w sołectwach oraz w lokalnej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2015

Przewodniczący Rady
Gminy w Waśniowie
Mirosław Chamera

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 3075

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
I. Rodzaj prowadzonej działalności
Gmina Waśniów prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przedmiotem działania jest:
-działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
II. Rodzaj i struktura taryf
Poniższa kalkulacja cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparta
jest na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne
do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania.
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewnić:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego
użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen
III.Taryfowe grupy odbiorców usług
Biorąc pod uwagę ponoszone koszty, wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych
grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy grupy odbiorców usług.
Obejmują one:
1.Grupa I: gospodarstwa domowe,
2.Grupa II: jednostki budżetowe, podmioty użyteczności publicznej w tym schronisko,
przemysł, podmioty gospodarcze i pozostałe usługi
3.Grupa III: gospodarstwa domowe posiadające pompownie przydomowe
IV. Rodzaje i wysokość cen stawek i opłat
1.Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się z :
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie, z
podziałem na Odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza oraz wg przeciętnych norm zużycia.
2.Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa koszty
utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa
jednoczłonowa składająca się z:
-ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków.
3. Taryfy cen i opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na okres
od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 w następujący sposób (w złotych netto):
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Taryfowa grupa odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Grupa I

-Cena wody za 1m3

3,10zł/m3

-stała opłata abonamentowa
na odbiorcę na miesiąc

2,30zł/odb./m-c

-stała opłata abonamentowa
na odbiorcę rozliczanego wg
przeciętnych norm zużycia
wody
-Cena wody za 1 m3

2,20zł/odb./m-c

-stała opłata abonamentowa na
odbiorcę na miesiąc
-stała opłata abonamentowa na
odbiorcę rozliczanego wg
przeciętnych norm zużycia
wody
-Cena wody za 1m3

2,40zł/odb./m-c

-stała opłata abonamentowa na
odbiorcę na miesiąc
-stała opłata abonamentowa na
odbiorcę rozliczanego wg
przeciętnych norm zużycia
wody

2,30zł/odb./m-c

Taryfa

Za wodę
1.

Gospodarstwa domowe

2.

Grupa II

4,20zł/m3

Jednostki budżetowe, podmioty
użyteczności publicznej w tym
schronisko, przemysł, podmioty
gospodarcze i pozostałe usługi

3.

Grupa III
Gospodarstwa domowe
posiadające pompownie
przydomowe

2,20zł/odb./m-c

2,80zł/m3

2,20/odb./m-c

Za ścieki
4.

Grupa I

-Cena ścieków za 1m3

3,40zł/m3

-Cena ścieków za 1m3

4,40zł/m3

-Cena ścieków za 1m3

3,10zł/m3

Gospodarstwa domowe

5.

Grupa II
Jednostki budżetowe, podmioty
użyteczności publicznej w tym
schronisko, przemysł, podmioty
gospodarcze i pozostałe usługi

6.

Grupa III
Gospodarstwa domowe posiadające
pompownie przydomowe

Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z §2,pkt 9 i 10)Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

V. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
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1.Rozliczenia za zbiorowe „zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” prowadzone są
zgodnie z przepisami ustaw oraz rozporządzenia określających warunki i sposoby prowadzenia
rozliczeń.
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nalicza się oraz pobiera
zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Waśniów.
2.Gmina Waśniów określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych
warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w
odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
Mogą obowiązywać różne okresy rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług.
Datę, formę i sposób zapłaty Gmina wskazuje w fakturze/Umowie. Odbiorcy usług zobowiązani są
do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami
Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych oraz nie utrudniający działalności
, a w szczególności do :
a) Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii,
skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in.
cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadku i na warunkach określonych
odrębnymi przepisami
c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za
odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
wyłączne w celach określonych w warunkach przyłącza do sieci oraz pisemnej Umowy
zawartej z Gminą Waśniów,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym.
3.O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia
ścieków Gmina powinna uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu
jej jakości Gmina powinna poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej
na 3 dni przed planowanym terminem.
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina powinna zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o
takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody
uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3 .
Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców
usług.
Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków Gmina ponosi koszty stałe obsługi
swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi
niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę lub
odprowadzał ścieki czy tez nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody, oczyszczania
ścieków oraz gotowości świadczenia usługi, a także obowiązujące przepisy.
Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie
od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. Pokrywają one bowiem
koszty utrzymania urządzeń wodociągowych w gotowości do świadczenia usług oraz koszty odczytu
wodomierza i rozliczenia tych należności za ilość dostarczonej wody.

VII.

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 dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Gmina realizuje zadania określone w:
- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków,
-regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jej działania,
-umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych
-przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Jakość wody produkowanej przez Gminę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123,poz.858 z póź.zm.)taryfa obowiązuje
na okres 1 roku.
Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
nastąpiło na podstawie zasad, które określone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra
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Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 127, poz.886).W procesie kalkulacji
uwzględniono zmiany w zakresie kalkulacji kosztów, planując je na podstawie kosztów poniesionych
w roku obrachunkowym poprzedzających rok, w którym wprowadzona jest taryfa z uwzględnieniem
planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku
obowiązywania taryf.
Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zatwierdzenie nowych taryf na 70 dni przed ich
planowanym wejściem w życie .
Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastąpiło poprzez podzielenie odpowiadających im
rocznych planowanych, niezbędnych przychodów poprzez roczną ilość sprzedaży.
Mając możliwość indywidualnego wyboru i kształtowania taryf, uwzględniono przy ich
kalkulowaniu lokalne uwarunkowania w jakich funkcjonuje Gmina. Daje to możliwość
zrównoważenia kosztów, usprawnienia całego systemu poprzez uzyskanie niezbędnych przychodów.
Spowoduje to efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, oszczędzanie wody przez Odbiorców
Mając powyższe na uwadze, uznano proponowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków za zasadne.

