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UCHWAŁA NR XLIV/265/2017 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 1 grudnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośnice 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.) Rada Gminy Krośnice 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uwzględniając wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o. o. z siedzibą w  

Wierzchowicach ul. Lipowa 5, zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustalone taryfy obowiązują od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.   

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE 

 

Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.),  w związku z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 

dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t.j. Dz.U.2017.1701). 

 

Przeprowadzona przez Wójta Gminy Krośnice zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy analiza złożonego przez 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5 wniosku o 

zatwierdzenie taryf (dokonano sprawdzenia zgodności opracowanych taryf z obowiązującymi przepisami 

ustawy) oraz  weryfikacja kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich 

ponoszenia pokazały, że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we 

wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w 

Krośnicach Sp. z o.o. z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5 ewidencji księgowej. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/265/2017 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 1grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

TARYFA  

 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 

 

określona przez  

 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o. o.  z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice  

 

 

dla odbiorców usług na terenie Gminy Krośnice  

 

na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 

1. Informacje ogólne. 

2. Rodzaj 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. 
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1.  Informacje ogólne. 

 

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną stosowania taryf w szczególności 

stanowią: 

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.), zwana dalej ustawą; 

2) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (t.j. Dz.U.2017.1701), zwane dalej Rozporządzeniem; 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70). 

 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o., z wyłączeniem usług 

świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

 

Zakład nie dołącza do niniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan 

w związku z art. 21 ust. 7 ustawy, ponieważ nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub 

kanalizacyjnych, które po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego pozostają 

w zasobie mienia samorządu Gminy Krośnice. 

 

2.  Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o. o. prowadzi na terenie Gminy Krośnice działalność 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonując zadania 

własne gminy w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i ich 

oczyszczania za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

 

3.  Rodzaje i struktura taryfy. 

 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o. o. na podstawie kryteriów, o których mowa w § 

13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i rodzaju taryfy. 

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę: 

- niejednolitą - zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, 

- wieloczłonową - zawierającą ceny stawki opłaty abonamentowej. 
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4.  Taryfowe grupy odbiorców. 

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi dokonano podziału 

odbiorców usług: 

Tabela nr 1. 

Lp. 
Taryfowa grupa odbiorców 

usług zaopatrzenia w wodę 
Opis 

1. W1 
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego 

2. W2 
Odbiory rozliczani na podstawie wodomierza głównego oraz 

dodatkowego wodomierza (podlicznik, odlicznik itp.) 

3. W3 Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 

 

Tabela nr 2. 

Lp. 

Taryfowa grupa odbiorców 

usług odprowadzania 

ścieków 

Opis 

1. S1 
Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

zamontowanego na hydroforze 

2. S2 Pozostali odbiorcy 

 

 

5.  Rodzaje wysokości cen i stawek opłat. 

 

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają: 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

a) cena za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań 

wodomierzy i ceny wody w zł/m
3
, pobierana za okres rozliczeniowy lub w przypadku braku 

wodomierza stanowiącą iloczyn ilości wody określonej na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. i ceny wody 

w zł/m
3
 pobierana za okres rozliczeniowy; 

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania  ścieków: 

a) cena za odprowadzone ścieki, stanowiąca iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych lub jako równą ilość dostarczonej wody i ceny za odprowadzenie ścieków 

w zł/m
3
; 

3) stawki opłat abonamentowych: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres rozliczeniowy, 

b) w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza głównego oraz dodatkowego zł/okres 

rozliczeniowy, 

c) w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia zł/okres rozliczeniowy, 

d) w rozliczeniach w oparciu o wodomierz zamontowany na hydroforze zł/okres rozliczeniowy. 
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W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach: 

 

Tabela nr 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 

1. W1 Cena za 1 m
3 
dostarczonej wody 4,13 zł/m

3
 

2. W2 Cena za 1 m
3 
dostarczonej wody 4,13 zł/m

3
 

3. W3 Cena za 1 m
3 
dostarczonej wody 4,13 zł/m

3
 

 

Tabela nr 2. Stawka opłaty abonamentowej 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 

1. W1 Stawka opłaty abonamentowej 4,77 zł/odbiorcę/miesiąc 

2. W2 Stawka opłaty abonamentowej 5,72 zł/odbiorcę/miesiąc 

3. W3 Stawka opłaty abonamentowej 3,82 zł/odbiorcę/miesiąc 

4. S1 Stawka opłaty abonamentowej 4,03 zł/odbiorcę/miesiąc 

 

Tabela nr 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 

1. S1 Cena za 1 m
3 
odprowadzonych ścieków 7,67 zł/m

3
 

2. S2 Cena za 1 m
3 
odprowadzonych ścieków 7,67 zł/m

3
 

 

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel nr 1, 2 i 3 dolicza się podatek od cen towarów 

i usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka ta wynosi 8%. 

 

6.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe. 

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z 

przepisami ustawy i rozporządzenia, wymienionych w pkt. 1 Taryfy. 

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Usług Komunalnych w 

Krośnicach Sp. z o.o. w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich 

wskazań. 
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W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość zużytej wody  ustala się w oparciu o przepisy 

rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U.2002.8.70). 

Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. 

W przypadkach braku urządzenia pomiarowego ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27. ust. 5 

ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie 

w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi 

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem nieprawidłowości 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 nieprawidłowego działania wodomierza. 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie 

prawidłowości działania wodomierza głównego, jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości 

działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty 

sprawdzania. 

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

określonych w fakturze. 

 

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 

a) standardy jakościowe obsługi odbiorców usług: 

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które 

wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Uchwale Nr XXXIX/228/2017 

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Krośnice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/241/2017 Rady Gminy 

Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

b) zakres świadczonych usług dla odbiorców: 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o. o. świadczy dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie 

ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i ich oczyszczania za pomocą 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu zakładu w zakresie 

uzyskanego zezwolenia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 

 


