UCHWAŁA NR XXXII/161/2017
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wnioskowane przez Gminę Rybczewice taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały w wysokości:
1. z tytułu dostawy wody 2,80 zł plus należny VAT za 1 m3,
2. miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 1,15 zł plus należny VAT,
3. z tytułu odprowadzania ścieków 5,60 zł plus należny VAT za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/161/2017
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 16 października 2017 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
Taryfa obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 roku.
Taryfa została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Rybczewicach oraz na tablicach
ogłoszeń miejscowości na terenie gminy Rybczewice, których taryfa dotyczy. Z dniem wejścia w życie
niniejszej taryfy, przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
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1. Informacje ogólne.
1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasad ich stosowania obowiązujące na terenie
gminy Rybczewice, na okres 12 miesięcy: od dnia 1 listopada 2017 r. do 31 października
2018 r., podlegające publicznemu ogłoszeniu.
2. Podstawą prawną pracowania taryfy stanowią w szczególności:
a) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,
b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701)
zwanego dalej Rozporządzeniem.
3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą usług wodociągowych
świadczonych przez Gminę Rybczewice.
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
Gmina Rybczewice prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców
Gminy w zakresie: ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za
pomocą urządzeń wodociągowych.
Przedmiot działania – w zakresie objętym ustawą – stanowi produkcja i dostawa wody za pomocą urządzeń
wodociągowych będących w eksploatacji Gminy Rybczewice.
Usługi prowadzone są na terenie Gminy Rybczewice, w oparciu o majątek stanowiący własność komunalną
Gminy.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Ze względu na to, że odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę są w znacznej większości
gospodarstwa domowe, nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Z tego powodu ustalono
jednakową cenę za wodę dla wszystkich odbiorców usług.
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 ich cen ich dotyczących.

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat.
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W rozliczeniu z odbiorcami usług stosowane będą następujące ceny i stawki opłat:

1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
b) stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za
każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego
braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
2. W rozliczeniach za odebrane ścieki:
a) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 -11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług
– VAT w wysokości 8 % wprowadzony odrębnymi przepisami.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Cena / stawka opłaty
L.p.

Wyszczególnienie

Netto

Z VAT

Jednostka miary

1.

Cena za dostarczoną wodę

2,80

3,02

zł/m3

2.

Stawka opłaty abonamentowej

1,15

1,24

zł/wodomierz/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Cena / stawka opłaty
L.p.

1.

Wyszczególnienie

Cena za odprowadzone ścieki

Netto

Z VAT

5,60

6,05

Jednostka miary

zł/m3

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
i Rozporządzenia, zgodnie z zawartą umową na dostarczanie wody, a także zgodnie z regulaminem
dostarczania wody uchwalonym przez Radę Gminy w Rybczewicach .
Rozliczenia prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej
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wody.
Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę
w okresie rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminie określonym w umowie.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie norm zużycia –
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również
sposób uiszczania opłat.
Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione w punkcie 1 niniejszego wniosku.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
a) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Gminę Rybczewice 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.
b) Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowohandlowe i innych odbiorców.

7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały
określone w regulaminie dostarczania wody.
Jakość wody produkowanej jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od
kontroli wykonywanych przez Gminę Rybczewice.
W razie przerwy w dostawie wody dostawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o
jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu.
Dostawca zapewnia ciągła dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość.
Dostawca zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego
wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody.

funkcjonowania

urządzeń

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub niedobór wody w przypadku przerw w dostawie
energii elektrycznej, niezawinionych przez Gminę Rybczewice awarii sieci lub ujęcia wody, wzrostu
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zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej.

8. Uzasadnienie taryfowych cen i stawek opłat.

Niezbędne przychody, będące podstawą ustalenia taryfowych cen i stawek opłaty zostały określone na
podstawie ewidencji kosztów za rok 2016, prowadzonej przez Urząd Gminy zgodnie z dokumentacją
księgową, uwzględniającą zasady rachunkowości.

9. Uzasadnienie taryfowych cen i stawek opłat

Przyjęto dwuczłonową taryfę opłat za dostarczoną wodę, zawierającą cenę za 1 m3 dostarczonej wody
oraz stawki opłaty abonamentowej oraz jednoczłonową taryfę za odbiór ścieków zawierającą cenę 1 m3
odebranych ścieków. Kalkulacje cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
przeprowadzono w oparciu Plan Finansowy na 2017 rok.
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