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UCHWAŁA NR XX/ 166 /2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.
446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, ust.5 ustawy z dnia 7 marca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/ 166 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 28 listopada 2016 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie gminy Dobrodzień w okresie od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Spis treści:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
1.

Rodzaje prowadzonej działalności.

2.

Rodzaj i struktura taryfy.

3.

Taryfowe grupy odbiorców usług.

4.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

5.

Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

6.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały nr
XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 r.# Poza gospodarką wodociągowokanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą, której koszty nie obciążają kosztów
dostarczania wody i odbioru ścieków.
Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków – stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za
pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.
Zakład prowadzi swoje usługi na terenie miasta i gminy Dobrodzień, w oparciu o majątek stanowiący
własność miasta i gminy Dobrodzień.
W zakres zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi także odprowadzanie ścieków opadowych i
roztopowych.
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.
Kalkulację cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 ścieków1 – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie
niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i
utrzymania.
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 i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
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Uwzględniając powyższe, w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych i przemysłowych wyłoniono taryfę niejednolitą jednoczłonową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych wyłoniono taryfę jednolitą jednoczłonową.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.
Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na
taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
mierzoną kosztami jednostkowymi,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich
wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w Zakładzie dokonano
podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Zakład stosuje alokację kosztów na grupy odbiorców tylko w
oparciu o stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki
alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w
całkowitej ilości dostarczonej wody lub w całkowitej ilości odebranych ścieków. Alokacja oparta o opłaty za
pobór wody nie ma tutaj zastosowania, ponieważ ilość wody pobieranej na cele przemysłowe jest niewielka i
różnice w cenie wody z tego tytułu są nieistotnie małe.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmują
one:
1. gospodarstwa domowe i rolnictwo indywidualne,
2. pozostałych odbiorców.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono zasadniczo dwie taryfowe grupy odbiorców
usług. Obejmują one:
1. zarówno gospodarstwa domowe jak i odbiorców pozostałych bez względu na rodzaj prowadzonej
działalności, z wyłączeniem odbiorców wymienionych w grupie 2.,
2. odbiorców posiadających przydomowe przepompownie ścieków.
Jednocześnie Zakład stosuje odrębnie skalkulowaną stawkę za odbiór na oczyszczalni 1 m3 ścieków
dowożonych we własnym zakresie.
W zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych wyłoniono jedną grupę odbiorców do której
zaliczono wszystkich dostawców tych ścieków.
Na podstawie stawek dla gospodarstw domowych i rolnictwa indywidualnego rozliczana będzie także
odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie
z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady
rozliczeń.
Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym stałych opłat
abonamentowych. Taryfy wieloczłonowe w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy
jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą
stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodzeń, materiałów i
inne). Są one dodatkowo obciążane wysokimi kosztami zakupu wody i oczyszczania ścieków. Oznacza to, że
nawet jeżeli w Zakładzie nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia
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w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), Zakład ponosi znaczne koszty związane z tym, że w
każdej chwili jest on w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej
urządzenia.
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla obu grup odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa
składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i jest stosowana odrębnie
(każdy odbiorca płaci wyłącznie jeden z rodzajów opłaty) w następujących przypadkach:
- 1. za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych - w
rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej (podliczniki),
- 2. za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego - w rozliczeniach z osobą korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym,
- 3. za rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków - w rozliczeniach na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (tzw. ryczałty).
Opłaty te pokrywają odpowiednio następujące koszty:
- Ad. 1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
- Ad. 2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;
- Ad. 3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.
Należy zwrócić uwagę, że stałe opłaty abonamentowe ustalono na jednakowym poziomie dla wszystkich
odbiorców w danej grupie. Dzięki temu wiadomo, że każdy odbiorcą ponosi jednakowe opłaty, np. w 2017 r.
oprócz należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki każdy odbiorca indywidualny poniesie dodatkową
stałą opłatę miesięczną w wys. 3,36 zł netto, a pozostali odbiorcy stała opłatę abonamentową w wys.7,90 zł.
Powyższe stałe opłaty abonamentowe naliczane są każdemu odbiorcy, z którym zawarto pisemną umowę,
niezależnie od sposobu rozliczania należności. Opłaty abonamentowe poniosą więc zarówno odbiorcy
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, podlicznika, licznika indywidualnego w lokalu w budynku
wielolokalowym, czy ryczałtu.
W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone
w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych i przemysłowych ma zastosowanie dla obu
grup odbiorców usług taryfa jednoczłonowa. Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w
przypadku cen za dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za m3.
W związku z powyższym, taryfy cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kształtują się w następujący sposób (w złotych, netto):
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
Grupa 1-gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):
-cena wody
-stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc
Grupa 2-pozostali odbiorcy:
-cena wody
-stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa 1-wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
-cena ścieków
Grupa 2-posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:
-cena ścieków
Za ścieki opadowe i roztopowe:
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3,38 zł/m3
3,36 zł/odb./m-c
3,38 zł/m3
7,90 zł/odb./m-c
2017
4,58 zł/m3
4,44 zł/m3
2017
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Grupa 1 wszyscy odbiorcy:
cena ścieków

1,79 zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt. 9)
do 11) rozporządzenia.
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.

WYPOSAŻENIA

NIERUCHOMOŚCI

W

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z
przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartą
umową na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i
odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwałą nr XII/77/2007 z dnia 12
listopada 2007 r.
Rozliczenia prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej
wody i odprowadzanych ścieków.
W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie norm zużycia –
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i
utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się
jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na warunkach określonych przez Zakład na koszt odbiorcy usług.
Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych określa się w oparciu o „ilość obliczeniową”, wynikającą z
sumy iloczynów: powierzchni utwardzonej skanalizowanej w m2 razy opady atmosferyczne za okres
obliczeniowy dla miasta Dobrodzień [mm] (ustalone na podstawie informacji z IMiGW).
Nie wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze
główne, ale Zakład dąży do pełnego opomiarowania swoich usług.
Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również
sposób uiszczania opłat.
Należność z tytułu dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, odbiorca zobowiązany jest regulować
systematycznie na rzecz Zakładu, za miesiąc poprzedni zaliczkowo do 10-go dnia każdego następnego miesiąca,
za miesiąc następny w oparciu o otrzymane z Zakładu pisemne rozliczenie.
Należność, o której mowa powyżej odbiorca zobowiązany jest regulować w kasie Zakładu w Dobrodzieniu
przy ul. Piastowskiej 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12.00 lub poprzez wpłatę na konto Zakładu.
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.
6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP
ODBIORCÓW
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład 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.
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców. Woda
poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług.
W zakresie dostawy wody Zakład ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie
stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym
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okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i
gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące przepisy.
6.2. 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
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane okresowo przez Zakład oraz przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Oleśnie.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Zakład informuje odbiorców (punkty
pobierające zbiorowo wodę np. piekarnie, szpital, ośrodek szkolno-wychowawczy, przedszkola, zakłady
zbiorowego żywienia itp.), w sposób określony w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w
szczególności przez ogłoszenia we wszystkich najbardziej uczęszczanych punktach, radio i inne w zależności od
możliwości i potrzeb.
Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnokanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Zakład ponosi zwykłą odpowiedzialność kontraktową za przerwy lub niedobór wody w przypadku przerw w
dostawie energii elektrycznej, niezawinionych przez Zakład awarii sieci lub ujęcia wody, wzrostu
zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej.
Zakład w szczególnych przypadkach (np. susze, awarie) zastrzega sobie prawo limitowania dostawy wody, za
zgodą Burmistrza Dobrodzienia.
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