
UCHWAŁA NR XXXIX/279/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 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. z 2017r., poz. 328 ze zm.).

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 3. Taryfa obowiązuje od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/279/2017 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na 

terenie Gminy Lipie w okresie 01.01.2018-31.12.2018 

 

1. Przepisy ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie 

gminy Lipie w okresie 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

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

świadczonych przez gminę Lipie.  

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności 

Gmina Lipie prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, na podstawie obowiązującego na terenie gminy Lipie Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Lipie Nr XXXIX/233/2005 z dnia 29.12.2005 

roku. 

Przedmiotem działania gminy jest: 

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom, 

z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych, 

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych 

przez dostawców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

 

3. Rodzaj i struktura taryfy 

Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę jednolitą (zawierającą jednakową cenę usług dla wszystkich 

odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę) i wieloczłonową składającą się z ceny odniesionej do 1 m 
3 

dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę jednolitą jednoczłonową składającą 

się wyłącznie z ceny 1m
3
 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków.  
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4. Taryfowa grupa odbiorców usług 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie 

kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych, modernizacji sieci  

i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, stosuje się następującą taryfową grupę odbiorców usług: 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

Grupa 1 - ZW1: Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. m.in. gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy usług,  

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

Grupa 1 - OŚ1 Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy usług. 

 

5. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat 

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę 

dwuczłonową składającą się z: 

a) ceny wyrażonej w złotych za 1 m
3 
dostarczonej wody, 

b) ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc 

bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej 

wyrażona jest w złotych na odbiorcę za miesiąc. Opłata abonamentowa, zgodnie z § 2 pkt 11w/w 

rozporządzenia, jest należnością przysługującą gminie za utrzymanie wodociągów w gotowości do 

świadczenia usług, dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych oraz rozliczeń należności za 

dostarczaną wodę. 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę 

jednoczłonową składającą się z: 

a) ceny wyrażonej w złotych za 1 m
3 
odprowadzonych ścieków, 

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

 netto brutto* netto brutto* 

0 1 2 3 4 5 

1 
 

Grupa ZW1 3,28 3,54 2,00 2,16 
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Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

netto brutto* 

0 1 2 3 

1 
 

Grupa OŚ1 5,34 5,77 

 

* Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2 , pkt. 9, 10, 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa 

(Dz.U.06.127.886), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami  

(w wysokości 8%). 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe 

 

Gmina Lipie stosuje rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie i Rozporządzeniu wymienionymi w pkt. 1 taryfy. 

1) Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie gminy w wodomierze główne, 

ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustala się na podstawie ich wskazań. W nielicznych 

przypadkach braku wodomierza z uwagi na warunki techniczne uniemożliwiające jego montaż, stosuje 

się przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania 

przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U .Nr 8 poz.70.). 

2) Ilość odprowadzanych ścieków z budynków wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 

podstawie ich wskazań, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych – jako równą ilości pobranej 

wody lub określonej w umowie. 

3) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilości wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się 

wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ta jest określona na podstawie dodatkowego wodomierza, 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust.6 ustawy). 

4) 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. 

5) Gmina na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.  

W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę 

usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 
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6) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako 

iloczyn taryfowych cen i stawek oraz ilości świadczonych usług. 

7) Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy 

miesiąc świadczonych usług w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

8) Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru wody, bądź 

braku odprowadzania ścieków. 

9) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie określonym  

w fakturze. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 

10) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

1) Zakres świadczonych usług 

 

Dla wszystkich odbiorców usług zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

następuje w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ustalono jedną grupę taryfową za 

dostarczoną wodę i jedną grupę odbiorców za odprowadzane ścieki.  

Stawka opłaty abonamentowej uzależniona jest od kosztów stałych ponoszonych przez gminę, 

niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca będzie pobierał wodę, czy też nie. 

 

8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

 

Gmina Lipie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przy 

zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów 

prawnych, i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków, a w szczególności 

zapewnia: 

 dostawę wody i odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

 jakość wody zgodną z wymaganiami określonymi przez Ministra Zdrowia, 

 ciśnienie wody w sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 

świadczonych usług, które określono powyżej. 

 

9.  Wprowadzenie cen 

Taryfy zatwierdzane są przez Radę Gminy Lipie i obowiązują od dnia 01.01.2018 roku do  

31.12.2018 roku. 
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