
UCHWAŁA  Nr XXXIII/193/17 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 4461)) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 

od dnia 01 czerwca 2017 r do dnia 31 maja 2018 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  

 

 

  

 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 
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                                                          Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIII/193/17 

                                         Rady Gminy Strzeleczki 

          z dnia 30 marca 2017 r. 

 
TARYFY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Spis treści: 

1. Informacje ogólne. 

2. Rodzaje  prowadzonej działalności. 

3. Rodzaj i struktura taryfy. 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

w przyrządy  i urządzenia pomiarowe. 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.   

1.  Informacje ogólne. 

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania na terenie Gminy 

Strzeleczki  na okres od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.  

Podstawa prawna opracowania taryf: 

-  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym   

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 tj.), zwana dalej Ustawą, 

-    rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej 

Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia  

w wodę i odbioru ścieków przez Gminę.  

Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele  

przeciwpożarowe. 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Gmina jako jednostka samorządowa realizuje zadania, wynikające z ustawy o samorządzie 

gminnym, niezastrzeżone ustawami. 

 W ramach zadań własnych Gmina prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikające z art. 7, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). 

3. Rodzaj i struktura taryfy.      

  Przy  rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług ustala się taryfę jednolitą 

wieloczłonową  składającą się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za m3  dostarczonej wody, 

- stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na odbiorcę za miesiąc. 

      W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednolita 

jednoczłonowa składająca się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za m3  odprowadzonych ścieków.  

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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4.  Taryfowe grupy odbiorców usług.  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o takie 

same zasady techniczne i technologiczne. Ze względu na brak zróżnicowania kosztów 

zaopatrzenia w wodę, dla wszystkich odbiorców usług ustala jedną grupę taryfową 

-    gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy. 

 Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono również jedną grupę taryfową: 

-    gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy. 

5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.        

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę ustala się taryfę jednolitą wieloczłonową składającą 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 wody lub też całkowitego jego braku. 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na Odbiorcę na miesiąc i pokrywa koszty 

gotowości do świadczenia usług . 

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od Odbiorców usług obowiązuje taryfa 

jednolita jednoczłonowa składająca się z: 

-    ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków. 

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1m3 wody i ścieków oraz 

stawki opłaty abonamentowej na okres od 01 czerwca 2017 r. do dnia 31maja 2018 r. kształtują się 

następująco (w złotych netto): 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Jednostka miary 

Cena/stawka 

netto 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Gospodarstwa domowe i 

pozostali odbiorcy usług 

Cena za 

dostarczoną wodę 

 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m3 

 

 

zł/odbiorca/mc 

2,39 

 

 

1,70 

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy usług 

Cena za 

odprowadzone 

ścieki 

zł/m3 6,65 

 

Do cen i stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  

i urządzenia pomiarowe.  

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, Regulaminem dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy oraz na podstawie określonych  

w taryfie cen i stawek, jak również ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy 

głównych. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody dostarczonej do budynków ustala się 

zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70 ze zm.).  

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na podstawie trzech okresów 

rozliczeniowych przed awarią wodomierza a gdy to nie jest możliwe, na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia 

wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.  

      Ilość ścieków odebranych z nieruchomości  ustala się jako równą ilości wody pobranej lub 

określonej w umowie, zgodnie z artykułem 27 ust. 5 Ustawy. 

      Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach  

i w terminach określonych w umowie oraz w fakturach.    

      Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru wody.   

7.   Warunki stosowania  cen i stawek opłat. 

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

      Gmina Strzeleczki  świadczy  usługi w zakresie dystrybucji wody zakupionej  od Związku 

Gmin AQUA SILESIA  na terenie Gminy Strzeleczki.  

      W zakresie dostawy wody Gmina ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów, co 

uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi się niezależnie od tego czy 

poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie,  

a ponoszenie ich wymusza proces utrzymania w gotowości   urządzeń wodociągowych do 

świadczenia usług.  

W zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje się jedną cenę za m3 odebranych ścieków, 

ponieważ wszyscy usługobiorcy mają świadczone usługi według takich samych zasad 

technicznych i technologicznych . 

7.2 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, dotyczących ochrony 

środowiska, w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i ustalających wymagania dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych  

i organoleptycznych. W zakresie jakości świadczonych usług Gmina realizuje również zadania 

określone  w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę 

Gminy w Strzeleczkach i obowiązującym na terenie gminy. W celu poprawy jakości wody 

przeznaczonej do spożycia, co najmniej dwa razy w roku dokonuje się płukania odcinków sieci 

wodociągowej na terenie całej Gminy. 
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