UCHWAŁA NR VI/40/2015
RADY GMINY WALCE
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy 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 ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 139) R a d a G m i n y Walce
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone
w załączniku do niniejszej uchwały. W wyniku zatwierdzenia taryf ceny od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca
2016 r. wyniosą odpowiednio:
1) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Gospodarstwa domowe

1. cena za 1 m3
dostarczonej wody

2,47

2,67 zł/m3

2. cena opłaty
abonamentowej

1,50

1,62 zł/odbiorca/m-c

2,47

2,67 zł/m3

1,50

1,62 zł/odbiorca/m-c

netto

2.

Pozostali odbiorcy, woda na cele 1. cena za 1 m3
dostarczonej wody
przeciwpożarowe
2. cena opłaty
abonamentowej

Jednostka miary

brutto

2) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

7,42

8,01 zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

7,42

8,01 zł/m3

netto

Jednostka miary

brutto

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz
na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Nossol
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Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Informacje ogólne
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach zwany dalej Samorządowym
Zakładem Budżetowym przedstawia niniejszy wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Walce na okres od dnia 1 lipca
2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Taryfa określa także warunki jej stosowania.
Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.139.) zwanym dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia
odnoszące się do struktur taryfowych i rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte
w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych
świadczonych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.
Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpowodziowe,
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych.
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Samorządowy Zakład Budżetowy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Walce oraz zaopatruje w wodę wodociąg wiejski
w miejscowości Żużela Gmina Krapkowice.
Samorządowy Zakład Budżetowy zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości
świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko
i utrzymanie możliwie niskich kosztów prowadzenia swojej działalności.
Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego jest w szczególności:
- prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków;
- eksploatacja ujęć wody;
- eksploatacja przepompowni ścieków,
- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na
terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie;
- kontrolowanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych.
2. Rodzaj i struktura taryfy
Zgodnie z ustawą, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:
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- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowania Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości opłat i cen ich
dotyczących.
Istotnym elementem wniosku jest zastosowanie taryfy jednolitej wieloczłonowej. Taryfa
wieloczłonowa w większym stopniu spełnia w/w postulaty niż taryfa jednolita jednoczłonowa. Decydują
o tym również względy ekonomiczne - zastosowanie opłaty abonamentowej zapewnia większą stabilność
funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego. Należy przy tym pamiętać, że znaczna cześć
kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, to koszty stałe. Oznacza to, że nawet
jeżeli
nie występuje
sprzedaż
i nie ma
związanych
z tym
przychodów
(ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych Odbiorców), Samorządowy Zakład
Budżetowy ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te
rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jego urządzenia.
Zastosowano jedną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług, którzy w 100 %
rozliczani są według wskazań zamontowanych wodomierzy.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita
wieloczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
- stałej opłaty abonamentowej, wyrażonej w złotych na Odbiorcę na miesiąc.
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 pozostałej grupy Odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednolitajednoczłonowa
składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( w związku
z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców oraz stałymi kosztami produkcji
i przesyłu wody i odbioru ścieków) wyłoniono dwie grupy taryfowe Odbiorców usług.
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy taryfowe Odbiorców usług:
1. gospodarstwa domowe – obejmującą Odbiorców zażywających wodę na potrzeby gospodarstw
domowych,
2. pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe – obejmująca Odbiorców zużywających wodę na
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe.
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy taryfowe Odbiorców usług:
1. gospodarstwa domowe – obejmującą Odbiorców
domowych,

odprowadzających ścieki bytowe z gospodarstw

2. pozostali odbiorcy – obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki inne niż te pochodzące z
gospodarstw domowych.
Na podstawie ceny wody z drugiej grupy taryfowej Odbiorców rozliczna będzie także gmina, za ilość
wody pobranej na cele przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe oraz zraszania publicznych terenów
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zielonych, zgodnie z art.22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru
ilości i zasady rozliczeń.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla
wieloczłonowa.

Odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita

Dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe- obowiązuje taryfa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody wyrażonej w złotych na
odbiorcę na miesiąc.
Dla grupy taryfowej- pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe – obowiązuje taryfa
składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody wyrażonej w złotych na
odbiorcę na miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na Odbiorcę na miesiąc i pokrywa koszty
gotowości do świadczenia usług w wysokości 7,0 % kosztów ogółem zaopatrzenia w wodę.
Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od Odbiorców usług grup taryfowych:
- gospodarstwa domowe,
- pozostali odbiorcy
obowiązuje taryfa jednolita jednoczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków.
Zróżnicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców wynika jedynie z charakteru przeznaczenia
zużywanej wody przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej pozwalając na identyfikację
stosownej grupy docelowej, która może uzyskać finansowe wsparcie.
W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody i ścieków oraz stawek opłat
abonamentowych na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. kształtuje się
w następujący sposób ( w złotych netto)
Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

1.

Gospodarstwa

domowe

Wyszczególnienie

1.cena
za
dostarczonej wody
2.
cena
abonamentowej

2.

Pozostali odbiorcy, woda na cele
przeciwpożarowe

1.cena
za
dostarczonej wody
2.
cena
abonamentowej

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
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Stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1 m3

2,47

2,67

zł/m3

opłaty

1,50

1,62

zł/odbiorca/m-c

1 m3

2,47

2,67

zł/m3

1,50

1,62

zł/odbiorca/m-c

opłaty

Lp

1.

2.

Taryfowa grupa odbiorców

Gospodarstwa

domowe

Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
cena
za
odprowadzonych
ścieków

cena
za
odprowadzonych
ścieków

Stawka

Jednostka miary

netto

brutto

7,42

8,01

zł/m3

7,42

8,01

zł/m3

1 m3

1 m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów usług VAT zgodnie
z § 2 pkt. 9 do 12 rozporządzenia Ministra Budownictwa 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.
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 wymienionych w informacji ogólnej niniejszego wniosku
taryfowego, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz na podstawie określonych
w taryfie cen i stawek opłat i ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
Z uwagi na pełne wyposażenie Odbiorców zlokalizowanych na terenie działania Samorządowego
Zakładu Budżetowego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości oraz ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 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. Samorządowy Zakład Budżetowy na wniosek
Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku
potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzania.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są co trzy miesiące,
a w miejscowościach posiadających sieć kanalizacyjną co dwa miesiące.
Opłata abonamentowa ustalana jest
i odprowadzania ścieków.

za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru wody

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i terminach określonych w umowie a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, obowiązujący na terenie działania Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz umowa pomiędzy
Odbiorcą i Samorządowym Zakładem Budżetowym.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady technologiczne techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele
usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom a dla
wszystkich Odbiorców usług przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zainstalowało wodomierze główne.
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W zakresie dostawy wody Zakład ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia
jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego czy poszczególny Odbiorca
w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie a ponoszenie ich wymusza proces produkcji
wody i gotowość do jej dostarczenia.
W zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje się jedną cenę za 1 m3 dostarczonych ścieków przez
mieszkańców wsi Stradunia, Walce i Grocholub.
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 obowiązkowych przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy w Walcach Uchwałą Nr
XLV/282/06 z dnia 12 lipca 2006 roku.
W zakresie jakości świadczonych usług Samorządowy Zakład Budżetowy realizuje zadania określone:
- w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego
działania,
- umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie realizacji obowiązków
dostawców ścieków oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz
ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym
wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Samorządowy Zakład Budżetowy zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego
funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków. Jakość wody produkowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy jest
zgodna zarówno z normami krajowymi jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć
głębinowych podlega uzdatnianiu poprzez wytrącanie nadmiernych ilości żelaza oraz manganu. Analiza
jakości wody prowadzona jest na bieżąco oraz w sytuacjach awaryjnych. W celu poprawy jakości wody
przeznaczonej do spożycia Samorządowy Zakład Budżetowy, co najmniej dwa razy w roku dokonuje
płukania odcinków sieci wodociągowej na terenie całej Gminy.
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