
Projekt

z dnia  24 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia .................... 2013 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 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 138 
poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 
134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 123 poz. 858, z 2007r. Nr 147 poz.1033, z 2009r. Nr 18 poz.97, z 2010 r. Nr 47 poz.278, Nr 238 poz. 1578) 
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach do ogłoszenia zatwierdzonych 
taryf w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mariusz Migała
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia....................2013 r. 

Głuchołazy, dnia …………………………. 

1. Informacje ogólne 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Głuchołazy na okres 12 miesięcy od 01.03.2013r do 
28.02.2014r. 

Taryfy określają 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 
, poz. 858) zwanej dalej ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886) . 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych 
świadczonych przez „Wodociągi” Spółka z o.o. 48-340 Głuchołazy 

ul. Reymonta 12 , z wyłączeniem odbiorców hurtowych. 

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

2. Rodzaj prowadzonej działalności 

„Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego 
w Głuchołazach Nr IRG-III-7626-1/02 z dnia 29.04.2002r. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest: 

- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, 

- działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków, 

za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. 

„Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach nie eksploatuje własnej oczyszczalni ścieków, 

zadania w zakresie oczyszczania ścieków zleca do realizacji Spółce zewnętrznej. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy taryfowych odbiorców usług 
w zależności od warunków rozliczeń. 

Pierwszą grupę taryfowych odbiorców usług stanowią usługobiorcy z opomiarowanym poborem wody. 

Drugą grupę taryfowych odbiorców usług stanowią usługobiorcy rozliczani na podstawie ryczałtów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody ( Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70) 
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Na podstawie umowy rozliczany jest pobór wody na cele przeciwpożarowe do zraszania publicznych terenów 
i ulic oraz do zasilania zdrojów ulicznych i publicznych fontann. 

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowych odbiorców usług . 

Pierwszą grupę taryfowych odbiorców usług stanowią usługobiorcy, którzy w zakresie odprowadzania 
ścieków rozliczani są na podstawie zużycia wody o opomiarowanym poborze wody. 

Drugą grupę taryfowych odbiorców usług stanowią usługobiorcy, którzy w zakresie odprowadzania ścieków 
rozliczani są na podstawie zużycia wody wg norm i ryczałtów. 

4. Struktura, rodzaje, wysokość cen i stawek opłat 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług o których mowa w 

pkt. 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania: 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę ma zastosowanie dla obydwu taryfowych grup 

odbiorców usług, taryfa dwuczłonowa: 

1) W rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza, obowiązuje 

cena za m³ dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej stosownie do okresu 

rozliczeniowego ( Tabela 1 ) 

2) Za dostawę wody dla odbiorców usług w razie braku wodomierza, rozliczenie 

następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r Dz. U. nr 8 poz. 70) 

oraz stawki opłaty abonamentowej stosownie do okresu rozliczeniowego (Tabela 1) 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla miesięcznego, dwumiesięcznego i 

półrocznego okresu rozliczeniowego obowiązuje: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 

b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 

c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 

d) w rozliczeniach dotyczących urządzeń pomiaru ścieków 

e) w rozliczeniach dotyczących rozliczeń ścieków wg norm 

W rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3 Taryfy obowiązują ceny 
wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług ma zastosowanie taryfa 
jednoczłonowa i dwuczłonowa. 

1) Opłatę za ilość odprowadzonych ścieków określa się w oparciu o ilość zużytej wody , ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza głównego , obowiązuje cena za m³ (Tabela 2). 

2) Dla odbiorców którzy korzystają z własnych ujęć wody, opłatę za ilość odprowadzonych ścieków określa się 
w oparciu o ilość zużytej wody ,ustaloną na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na własnym 
ujęciu, obowiązuje cena za m³ oraz stawka opłaty abonamentowej(Tabela 2). 

3) Dla odbiorców którzy korzystają z własnych ujęć wody i rozliczani są na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r Dz. U. nr 
8 poz. 70), opłatę za ilość odprowadzonych ścieków określa się w oparciu o ilość zużytej wody ,ustaloną na 
podstawie normy zużycia, obowiązuje cena za m³ oraz stawka opłaty abonamentowej (Tabela 2) 

4) W przypadku rozliczeń ryczałtowych , ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której 
mowa w art. 6 ust.1Ustawy , jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 
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TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Tabela 1 

 
Cena / stawka L.p.

 Taryfowa 
grupa 

odbiorców
 

Wyszczególn
ienie Netto z VAT 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

3. 

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysł 
i pozostali 
odbiorcy 
usług. 
opomiarowany 
pobór 
wody 

Gospodarstwa 
domowe. 
nieopomiarowa
ny pobór 
wody 

Stawka opłaty 
abonamentowe
j 
-miesięczny 
okres 
rozliczeniowy 

- 
dwumiesięczny 
okres 
rozliczeniowy 

- półroczny 
okres 
rozliczeniowy 

Cena za 1m³ 
dostarczonej 
wody 

x 

- dotyczy 
wodomierza 
głównego 
- dotyczy osób 
korzystających z 
lokalu w budynku 
wielolokalowym 
- dotyczy osób 
rozliczanych wg 
norm 

- dotyczy 
wodomierza 
głównego 
- dotyczy osób 
korzystających z 
lokalu w budynku 
wielolokalowym 
- dotyczy osób 
rozliczanych wg 
norm 

- dotyczy 
wodomierza 
głównego 
- dotyczy osób 
korzystających z 
lokalu w budynku 
wielolokalowym 
- dotyczy osób 
rozliczanych wg 
norm 

6,24 

x 

6,31 

3,07 

4,58 

12,61 

6,14 

9,16 

37,83 

18,42 

27,48 

6,74 

x 

6,81 

3,32 

4,95 

13,62 

6,63 

9,89 

40,86 

19,89 

29,68 

zł/m³ 

zł/ miesiąc, 
wyliczenie na 
podstawie 
Rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury 
z dnia 
14.01.2002r. 
Dz. U. nr 8 
Tabela od 1 do 
8. 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

4. Opłata abonamentowa w rozliczeniach z użytkownikami posiadającymi kilka opomiarowanych 

punktów zużycia wody – stawka opłaty abonamentowej wynosi 150% stawki podstawowej. 

TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki 
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Tabela 2 

 
Cena / stawka L.p

. 
Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególni
enie netto Z VAT 

Jednostka miary 

1. 

2. 

3. 

Gospodarstwa domowe 
przemysł i pozostali 
odbiorcy usług 

Nieczystości płynne 
dostarczane do punktów 
zlewnych odbiorcy usług 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
w rozliczeniu 
miesięcznym 

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych 
ścieków 

Cena za 1 m³ 
nieczystości 
płynnych 
dostarczonych do 
punktu zlewnego 

Dotyczy 
urządzenia 
pomiaru ścieków 

Dotyczy 
rozliczania 
ścieków wg norm 

3,99 

4,29 

4,57 

1,96 

4,31 

4,63 

4,94 

2,12 

zł/m³ 

zł/m³ 

zł/miesiąc 

zł/miesiąc 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie 
z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1 Taryfy. 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. 

Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody . Odbiorca 
usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych 
w umowie. 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 
wodomierza. 

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak 
w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, usługobiorca pokrywa koszty sprawdzenia. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań 
własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne 
i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych 
i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe 
i odbiorców przemysłowych. 

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 zezwoleniu na 
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Głuchołazach. 
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