
UCHWAŁA NR XXIV/175/2017
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza na okres od 01 lipca 2017r. 
do 30 czerwca 2018r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2017r.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/175/2017

Rady Gminy Lubrza

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

1.  Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     
obowiązujące na terenie gminy Lubrza w miejscowościach: Lubrza, Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowice, 
Skrzypiec, Jasiona, Olszynka, Słoków, Nowy Browiniec i Laskowice  na okres 12 miesięcy tj. 
od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Taryfa określa także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych 
w art.20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328) zwanej dalej ustawą, oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy tj. rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139). Taryfowe ceny 
i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni 
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe 
oraz do zraszania ulic i terenów zielonych.

2.  Rodzaje prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, prowadzi działalność zgodnie 
ze statutem, między innymi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lubrza:

- eksploatacji ujęć wody,

- prowadzenie eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody, pompowni, zbiorników wody,

- eksploatacji sieci wodociągowej,

- nadzór i kontrolę nad wprowadzaniem do eksploatacji  nowych sieci wodociągowych,

- prowadzenie robót inwestycyjno- remontowych urządzeń wodociągowych.

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr VI/51/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, zmieniona 
uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXX/248/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r. oraz 
uchwałą nr XI/89/2015 z dn. 9.12.2015r.

3.  Rodzaj i struktura taryfy.

Zgodnie z ustawą, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,

- uzyskaniu niezbędnych przychodów do prowadzenia działalności,

- motywowanie odbiorców do racjonalnego wykorzystywania wody,

- łatwość naliczania opłat.

4.  Taryfowe grupy odbiorców.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę tj. z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców wyłoniono zasadniczo jedną 
podstawową grupę taryfową odbiorców usług.
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Obejmuje ona zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych 
i pozostałych.

- gospodarstwa domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez 
ludzi,

-  pozostali odbiorcy , tj. odbiorcy , dla których dostarczana jest woda przeznaczona jest na cele związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych odbiorców usług zalicza  się podmioty gospodarcze 
o profilu produkcji przemysłowej budowlanej, rolniczej, w tym specjalnych działów produkcji rolnej, 
produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa a także instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, placówki oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej wypoczynku 
i rekreacji, podmioty świadczące usługi i placówki handlowe.

Odbiorcy do których dostarczana jest woda na  w/w potrzeby rozliczani są za ilość zużytej wody 
ustaloną w oparciu o wodomierz główny.

 Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
proponowana taryfa obejmuje cenę za zużytą wodę do zasilania publicznych fontann i na cele 
p – pożarowe, oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

5.  Rodzaje i wysokości cen i opłat.

Przy rozliczeniach z dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,

- stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody , płaconej za każdy miesiąc bez 
względu na rozmiary dokonanego poboru lub też jej całkowitego braku.

Cena Stawka Jednostka 
miary

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie

Netto z VAT
1 2 3 4 5 6

Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną 
wodę

3.34 3.60 zł/m³

Opłata 
abonamentowa

6.02 6.50 zł/m-c

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych:

Stawka opłaty za przyłączeLp. Taryfowe grupy 
odbiorców

Charakterystyka
przyłącza

Netto z VAT

Jednostka miary

1 2 3 4 5 6

Gospodarstwa 
domowe i pozostali 
odbiorcy

Przyłącze 
wodociągowe 180.00 194.40 zł/ szt.

Wprowadzona opłata została ustalona w oparciu o koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług. Składają się na to koszty wynagrodzeń osób prowadzących 
te próby, koszty dojazdu, zużytej wody podczas prób oraz opracowań protokołów z przeprowadzonych 
prób.

Do cen opłat i stawek określonych w kolumnie 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie 
z rozporządzeniem i wynosi 8 %.

6.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 
i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia z zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy
i rozporządzenia wymienionych w pkt 1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania ZGKiM
w wodomierze główne ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.
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W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie zużycia wody za czas niesprawności wodomierza ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest 
to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 
działania wodomierza.

Zakład na wniosek odbiorcy usługi dokonuje sprawdzenia prawidłowości wodomierza, jednak
w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa stanowi inaczej opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy miesiąc, 
w którym świadczona była usługa. Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także 
w przypadku braku poboru wody. Odbiorca usługi dokonuje zapłaty za dostarczenie wody na warunkach 
i terminie określonych w umowie.

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców usług 
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne zarówno dla budynków jednorodzinnych, 
wielorodzinnych, użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowych, gospodarstw 
rolnych odbiorców przemysłowych stosowana jest jedna  taryfa opłat dla odbiorców dla odbiorców usług 
ZGKiM.

Zakład ponosi koszty stałe obsługując klientów związanych z wymianą wodomierzy ich odczytem 
i wystawianiem faktur niezależnie czy poszczególny odbiorca w danym okresie pobiera wodę czy też 
nie więc konieczne jest zastosowanie opłaty stałej abonamentowej na pokrycie kosztów i gotowości 
świadczenia usługi.

Określenie w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i zostały określone w Regulaminie 
dostawy wody uchwalonym przez Radę Gminy Lubrza.
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