
Uchwała rrXIIl72l20l5

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 24 listopada}}I5t.

W sprawie: zatwietdzenia Taryf dla zbiorowego zaopattzenia w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samotządzie gmirurym
(tekst jednolity Dz.U. z20l5t. poz.1515), art.24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia7 częrwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniv ścieków (tekst jednolity Dz.IJ.
z 2015 t. poz. 139) Rada Gminy Dąbrowa Zie|ona

uchwala:

§1

Zatwięrdzić taryty dla zbiorowego zaopattzenia w wodę Gminy Dąbrowa Zięlana w brzmieniu
zńącznika:

nr 1, który ma zastosowanie do usług dostarczania wody świadczonychprzezUtządGminy
Dąbrowa ZieLona
w 2, który ma zastosowanie do usług dostarczania wody świadczonych przez Gminny
Zaklad Go spodarki Komunalnej .

§2

Taryfy obowiązują od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§3

Uchwałę należy podaó do publicznej wiadomo ści przez rozplakatowanie na terenie Gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnjczący Rady Gminy

lł l(ruń^łC,
Krzysztof Kucharski

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

§5



Zńączniknr l do Uchwały tlrXTll72t20l5

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 24 listopada2Ollt.

w

Taryfa opłat za wodę
(Zestawienie ogłoszonych publicz-nie, cen i stawek opłat, które pobiera się
od odbiorców za zbiorowę zaopattzenie w wodę)

Spis treści

1. Podstawy opracowaniataryĘ
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Rodzaj i strŃfura Wyty
4. Taryfowe grupy odbiorców
5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
6. WaruŃi rozliczęń
7. warunki stosowania cen i stawek
8. Zakres świadczonych usfug dla poszczególnych grup taryfolvych odbiorców
9. Standardy jakościowe obsfugi odbiorców usfug



1. Podstawy opracowania taryfy

Niniejsze tarył stanowią zęstawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
tęrenię gminy Dąbrowa Zie\ona zujęó wody w miejscowości Soborzyaę na okres od 01 stycznia
2016 do 31 grudnia 2016 roku.
Tarył opracowano zgodnie z przepisami;

ustawy z dnia 07 częrwca ż00| roku o zbiorowym zaopatłzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 200I r. Nr 72 poz.747) oruz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.

Rozporządzęnia Ministra Budownictwa z dnia28 częrwca 2006 roku w spiawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie tuyf oraz waruŃów rozliczeń za zbiorowe
zaopattzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz, U. z2015 r. poz.139).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągolyych
świadczony ch przez Urząd Gminy.

\-, 2. Rodzaje prowadzonej działalności

Obsługę w zakręsię zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wlw ujęó prowadzi Urząd Gminy, Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 07.06.ż001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Gmina ma obowiązek zapewnić ciągłą niezakłóconą dostawę wody w
wymaganych ilościach, należytej j ako ści i pod odpowiednim ciśnieniem.
Przędmiotem dziil,alności Urzędu Gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na
wydobyciu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody do odbiorców korzystających z ujęó wody w
miej scowościSoborzyce.

3. Rodzaje i struktura taryfy

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej będzie stosowaó taryĘ więloczłonową (zawierĄącą ceny i
stawki opłaty abonamentowej), jednolitą stosowaną dla wszystkich odbiorców usług, która
obejmuje:

\*' cęnę za dostarczoną wodę - vłytńoną w złotych za lm3
stawkę opłat abonamentowych wyrńoną za 1 odbiorcę na miesiąc.

4. Thryfowe grupy odbiorców

Uwzględniając sposób korzystania zurządzeńwodociągolvych oraz kosztów zaopatrzenia w wodę
dokonano poŁączenia odbiorców w jedną grupę odbiorców usług
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiekty

użyteczności publicznej, woda do cęlów przeciwpożarowych, pozostali odbiorcy.

5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

Cenazadostarczoną wodę stanowi iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań
wodomierza i ceny wody w złlm3, pobierana za okres rozliczeniowy lub w przypadku braku
wodomierza głównego stanowiąca iloczyn ilości wody określonej na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody, zgodnie z rczpotządzenięm Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w



sprawie określenia przeciętnych norm nłżyciawody (Dz. U. z2002 roku Ni 8, poz.70) i ceny wody
w złlm3 pobierana za okres rozliczeniowy.
Opłata abonamentowa przypadającana odbiorcę wody w zł pobieranazajednomiesięczny okres
rozliczeniowy. Należności wynikające z opłaty abonamęntowej są regulowane ptzęz odbiorców
usług niezależnię od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Cęna netto za dostarczoną wodę wyniesie:

Stawka netto opłaty abonamentowej :

Grupa Kategoria odbiorców usług cena netto Jędnostka miary cena brutto

I Dla odbiorców podłączonych do
sieci wodociągowej

1,80 zUm3 1,94

6. Warunki prowadzenia roz|iczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rozliczanie za wodę odbywa się na podstawie ilości pobranej wody w oparciu o wskazania
wodomierzy głównych zainstalowanych w budyŃu.
W przypadku braku wządzenia pomiarowego, ilośó wody ustala się zgodnie z przępisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, określonych na podstawieRozporządzęnia Ministra
Infrastruktury z dńa 14 stycznia 2002 roku. ( Dz. U. 2002 r Nr 8 poz 70).

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Zię|ona dokonywane jest dla
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologicznę itechniczne. W zakresie
dostawy wody Urząd Gminy ponosi kosźy stałe obsługi swoich odbiorców, co uzasadnia
stosowanie opłaty stałej w postaci opłat abonamentowych.
Koszty te obciĘająkaZdego odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej niezależnie od tego czy
w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie bowiem występowanie tych kosztów
wymusza proces gotowości dostarczania wody.

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców uslug

Cena
netto

Jednostka
miary

cena brutto

I Gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych j ednorodzinnych i
wielorodzinnych, obiekty użyteczności
publicznej, woda do celów
przeciv,rpożarowych, pozostali odbiorcy -
cena rzeczywistaza 1m3 wody

3,81 zllm3 4,11

Dopłata do 1m3 wody 0,48 złlm3 0,51

Cena wody dla odbiorcy za Im3 wody 3,33 złJm3 3,60



8. Zakres świadczonych usług

Zgodnie z przepisarti ustawy z dnia 07.06.ż00I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków omz ,, Regulaminem dostarczarńa wody i odprowadzania
ścieków" obowiązującym na terenie gminy Dąbrowa Zielona, Urząd Gminy zapevłnia zdolność
posiadanych utządzeń do realizacji dostaw wody w w).rnaganej ilości i odpowiedniej jakości w
sposób ciągły i niezawodny.
W zakręsie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Urząd Gminy zaopatruje gospodarstwa domowe
w budyŃach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych jednostki budzetowej
i użyteczności publicznej, obiekty usługowe oraz dostarcza wodę na potrzeby jednostek strży
pożarnej.

Zakł es świadczonych usług :

produkcja i dystrybucja wody,
konserwacja sieci wodociągowej,
usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
prace remontowe i modemizacyjne obiektów ujęć wody,
diagnostyka sieci wodociągowych,
analizy l ab oratoryj ne wo dy.

9. Standardy jakościowe obsługi odbiorców uslug

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są rozliczane i stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych
oraz standardów wyszczególnionych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujących na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona stanowiących załączńk do Uchwały Rady
Gminy w Dąbrowie Zielonej nr IŃ50l07 z dnia 01.08.2007 r.

GZGK dostarcza wodę na podstawie zawartej na piśmie umowy z odbiorcą usług, realizując
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi określonej w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowta z dnia29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do
spożycia przęz ludzi.
Taryfa opłat za wodę została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

l0.Poprawa jakości usług prry wprowadzaniu nowych metod alokacji
kosztów

Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów a tym samym nie wpłyrva
na zmianę jakości świadczonych usług.

lL Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są kosźy poniesione w roku obrachunkowym
tj. od 1,.10.ż0I4r. do 30.09.2015r. Ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem
planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w okresie
obowiązywania taryf.
Przystępując do opracowania tarył przyjęto założenia, iż przychody uzyskane z opłat
abonamentowych pokrywaó będą koszty zwiry.ane z odczytemirczliczaniem kosztów eksploatacji i
utrz)rmania wządzeń wodociągolvych w opłatach za gotowość do świadczenia usług.

Przewoclniqzący Rady Gminy

łLliń-,et
Kłzysztof Kucharski



, Załączńk nr 2 do UchwĄ tuXl|l72l20l5

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 24 listopada}0llt.

Taryfa opłat za wodę
(Zestawięnie ogłoszonych publiczltie, cen i stawek opłat, które pobiera się
od odbiorców za zbiorowe zaopattzenię w wodę)

Spis treści

1. Podstawy opracowania taryfy
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Rodzaj i struktura Ęryfy
4. Taryfowe grupy odbiorców
5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
6. WaruŃitoz]riczęń
7. WaruŃi stosowania cen i stawek
8. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfolvych odbiorców
9. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług



1. Podstawy opracowania taryfy

Niniejsze tarył stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
teręnie gminy Dąbrowa ZieIona zujęó wody w miejscowościach: Olbrachcice, Dąbek, Borowce na
okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
Tarył opracowano zgodnie z przepisarti

ustawy z dnia 07 częrwca 200I roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz.747) orM plzępisami wykonawczymi
do tej ustawy.
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz waruŃów rczliczęń za zbiorowe
zaopattzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścięków (Dz, U. z20I5 r. poz.139).

Ceny i stawki opłat zawarle w taryfach dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągolyych
świadczony ch przez GZ GK.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Obsługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wlw ujęć prowadzi Gminny Zakłń
Gospodarki Komunalnej. Zgodnię z przepisami ustawy z dnia 07.06.200I roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków Gmina ma obowiązek zapewnić ciągłą
niezakłóconą dostawę wody w wymaganych ilościach, należytej jakości i pod odpowiednim
ciśnieniem.
Przedmiotem działalności GZGK jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na wydobyciu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody do odbiorców korzystających z ujęó wody w miejscowościach:
Olbrachcice, Dąbek, Borowce.

3. Rodzaje i struktura taryfy

Gminny Zal<ład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej będzie stosować taryfę
wieloczłonową (zawierającą ceny i stawki opłaty abonamentowej), jednolitą stosowaną dla
wszystkich odbiorców usług, która obejmuje:

cęrlę za dostarczoną wodę - wytńonąw złotych za Im3
stawkę opłat abonamentowych v,ryrńoną za 1 odbiorcę na miesiąc.

4. Taryfowe grupy odbiorców

Uwzględniając sposób korzystania zurządzeń wodociągovyych oraz kosźów zaopatrzenia w wodę
dokonano połączenia odbiorców w jedną grupę odbiorców usług
- gospodarstwa domowe w budyŃach mieszkalnych jednorodzirrnych i wielorodzinnych, obiekty

użytecznoŚci publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, pozostali odbiorcy.

5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

Cęna za dostarczoną wodę stanowi iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazń
wodomierza i ceny wody w ńlm3, pobierana za okres rozliczeniowy lub w przypadku braku
wodomierza głównego stanowiąca iloczyn ilości wody określonej na podstawie przeciętnych norm



nlżyciawody, zgodnie zrozpotządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia2O02 roku w
sprawie okreŚlenia przeciętnych norm nlżycia wody (Dz. U. z2002 roku Nr 8, poz.70) i ceny wody
w złlm3 pobierana za okres rozliczeniowy.
Opłata abonamęntowa przypadającanaodbiorcę wody w zł pobieranazajednomiesięczny okres
rozltczęniowy. Należności wynikĄące z opłaty abonamentowej są regulowanę przezodbiorców
usług niezależnię od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczęniowym

Cena netto zadostwczoną wodę wyniesie:

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców usług

§ena
netto

Jednostka
miary

cena brutto

I Gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych j ednorodzinnych i
wielorodzinnych, obiekty użyteczności
publicznej, woda do celów
przeciwpożarowych, pozostali odbiorcy -
cena rzeczywista za 1m3 wody

3,33 złJm3 3,60

Stawka netto opłaty abonamentowej :

Gr
up
a

Kategoria odbiorców usług cena netto Jednostka miary cena brutto

I DIa odbiorców podłączonych do
sieci wodociągowej

1,80 zUm3 ,l,,94

6. Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rozliczanie za wodę odbywa się na podstawie ilości pobranej wody w oparciu o wskazania
wodomierzy głównych zainstalowanych w budyŃu.
W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilośó wody ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącyni przeciętnych norm zużycia wody, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dńa 14 stycznia 2002 roku. ( Dz. U. 2002 t Nr 8 poz 70).

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dokonywane jest dla
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. W zakręsie
dostawy wody GZGK ponosi koszty stałe obsługi swoich odbiorcóą co uzasadnia stosowanię
opŁaty stałej w postaci opłat abonamentowych.
Kosży te obciĘająkżdego odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej niezalężnie od tego czy
w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy teżnię bowiem w}stępowanie tych kosztów
wymusza proces gotowości dostarczania wody.

8. Zakres świadczonych usług



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ,, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzartia
ścięków" obowiązującym na teręnie gminy Dąbrowa Zięlona, GZGK zapev,nia zdolność
posiadanych urządzefi do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i odpowiedniej jakości w
sposób ciągły i niezawodny.
W zakresie zbiorowego zaopattzenia w wodę GZGK zaopatruje gospodarstwa domowe
w budyŃach mieszkalnych jednorodzinnych i więlorodzinnych jednostki budzetowej
i użyteczności publicznej, obiekty usługowę oraz dostarcza wodę na potrzeby jednostek strazy
pozarnej,

Zal<res świadczonych usług :
produkcja i dystrybucja wody,
konserwacj a sieci wodociągowej,
usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
prace remontowe i modernizacyjne obiektów ujęć wody,
diagnostyka sieci wodociągowych,
analizy laboratoryj ne wo dy.

9. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są rozliczanę i stosowanę przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych
oraz standardów wyszczególnionych w regulaminię dostarczania wody i odprowadzania ścięków
obowiązujących na obszarzę Gminy Dąbrowa ZięIona stanowiących zńącznik do Uchwały Rady
Gminy w Dąbrowie Zielonej nr IXl50l07 z dnia 01.08.2007 r.

GZGK dostarcza wodę na podstawie zawartej na piśmie umowy z odbiorcą usług, reaIizując
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi określonej w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia ż9.03.2007 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Taryfa opłat za wodę została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszęnie informacji na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

10.Poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji
kosztów

Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosźów a tym samym nie wpływa
na zmianę jakości świadczonych usług.

11, Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiąąrwania taryf

Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku obrachunkowym
tj. od 1.10.2014r. do 30.09.2015r. Ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem
planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w okresię
obowiązywania taryf.

Przystępując do opracowania taryfy przyjęto założenia, iż przychody uzyskane z opłat
abonamentowych pokrywać będą koszty związane z odczytem t rozliczaniem kosztów eksploatacji i
utrzymania vządzeń wodociągolvych w opłatach za gotowośó do świadczeniausług.

Przewoflniczący Bady Gminy

H lĆ"Uro-Bt
Krzysztof Kucharski


