UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 28 czerwca 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. 446 ze zm.) oraz
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
przedstawione we wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o z siedzibą w Ryczywole
z dnia 22 maja 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 zatwierdza się na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
Nr XXVIII/235/2017
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 28 czerwca 2017 r.
1. Rodzaj i struktura taryf
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie
niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat
i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do
racjonalnego użytkowania wody, łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców
usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka przedstawia taryfę niejednolitą
wieloczłonową składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
b) stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc,
c) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka przedstawia taryfę niejednolitą
wieloczłonową składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków,
b) stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc,
c) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych,
d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Taryfowe grupy odbiorców usług
Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje
alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne
uwarunkowania, w szczególności:
a) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
b) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę
planowanych taryf,
c) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w
porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
d) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
e) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców.
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla poszczególnych grup taryfowych

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena/Stawka Cena/Stawka
opłaty netto

opłaty brutto

Jednostka miary

Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni), zaopatrywane w wodę i rozliczane
Grupa w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt)
1

cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

stawka opłaty abonamentowej
3,15
3,40
Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni),

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zaopatrywane w wodę

i odprowadzające ścieki do kanalizacji sanitarnej rozliczane w oparciu o przeciętne
Grupa
2

normy zużycia wody (ryczałt)
cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,50

2,70

zł/odbiorcę/miesiąc

Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni), zaopatrywane w wodę i rozliczane
Grupa w oparciu o wodomierz główny
3

cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

stawka opłaty abonamentowej
4,20
4,54
Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni),

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zaopatrywane w wodę

i odprowadzające ścieki do kanalizacji sanitarnej rozliczane w oparciu o wodomierz
Grupa
4

główny
cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni), zaopatrywane w wodę i rozliczane
Grupa w oparciu o wodomierz lokalowy
5

cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

stawka opłaty abonamentowej
3,68
3,97
Gospodarstwo domowe (odbiorcy indywidualni),

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zaopatrywane w wodę

i odprowadzające ścieki do kanalizacji sanitarnej rozliczane w oparciu o wodomierz
Grupa
6

lokalowy
cena za dostarczoną wodę

3,68

3,97

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Grupa Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o przeciętne normy
2
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zużycia wody (ryczałt)
cena za dostarczoną wodę

3,78

zł/m3

4,08

stawka opłaty abonamentowej
4,20
4,54
zł/odbiorcę/miesiąc
Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i odprowadzający ścieki do kanalizacji
Grupa sanitarnej rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt)
8

cena za dostarczoną wodę

3,78

4,08

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wodomierz
Grupa główny
9

cena za dostarczoną wodę

3,78

zł/m3

4,08

stawka opłaty abonamentowej
5,25
5,67
zł/odbiorcę/miesiąc
Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i odprowadzający ścieki do kanalizacji
Grupa sanitarnej rozliczani w oparciu o wodomierz główny
10

cena za dostarczoną wodę

3,78

4,08

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wodomierz
Grupa lokalowy
11

cena za dostarczoną wodę

3,78

zł/m3

4,08

stawka opłaty abonamentowej
4,73
5,11
zł/odbiorcę/miesiąc
Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i odprowadzający ścieki do kanalizacji
Grupa sanitarnej rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy
12

cena za dostarczoną wodę

3,78

4,08

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
dla poszczególnych grup taryfowych

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena/Stawka Cena/Stawka

usług

opłaty netto

Grupa Gospodarstwo
13

domowe

(odbiorcy

opłaty brutto

indywidualni),

Jednostka miary

odprowadzające

ścieki

i zaopatrywane w wodę, rozliczane w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
3
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(ryczałt)

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,50

2,70

zł/odbiorcę/miesiąc

Gospodarstwo

domowe

(odbiorcy

indywidualni),

odprowadzające

ścieki

Grupa i zaopatrywane w wodę, rozliczane w oparciu o wodomierz główny
14

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Gospodarstwo

domowe

(odbiorcy

indywidualni),

odprowadzające

ścieki

i rozliczane w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego albo wodomierza
Grupa
15

montowanego na ujęciu własnym
cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

4,20

4,54

zł/odbiorcę/miesiąc

Gospodarstwo

domowe

(odbiorcy

indywidualni

),

odprowadzające

ścieki

Grupa i zaopatrywane w wodę, rozliczane w oparciu o wodomierz lokalowy
16

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Pozostali odbiorcy, odprowadzający ścieki

i zaopatrywani w wodę, rozliczani

Grupa w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt)
17

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,00

3,24

zł/odbiorcę/miesiąc

Pozostali odbiorcy, odprowadzający ścieki i zaopatrywani w wodę, rozliczani
Grupa w oparciu o wodomierz główny
18

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

Pozostali odbiorcy, odprowadzający ścieki i zaopatrywani w wodę, rozliczani
Grupa w oparciu o wodomierz lokalowy
19

cena odprowadzanych ścieków

7,40

7,99

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

3. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług
4
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się
zgodnie z ich wskazaniami.
W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym,
z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma podpisaną odrębną
umowę, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierza
lokalowego. Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy
wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.
W przypadku braku wodomierzy głównych, ilość dostarczonej wody do budynku
ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako
równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody
bezpowrotnie zużytej.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy
usług.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności działania 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.

4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych
I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik

przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3
wprowadzanych ścieków w przypadku
przekroczenie warunków wprowadzania

BZT5

> 400

2

ChZT

>800

1,5

Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Azot amonowy
Fosfor ogólny
Chlorki

>350
>100
>80
>10
>1000

1,5
1,5
1,5
5
0,5
5
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Siarczany
Substancje ekstrahujące
się eterem naftowym
Substancje
powierzchniowo czynne
Substancje
anionowe
powierzchniowo czynne
niejonowe

>500

0,5

>100

2,5

>15

2

>20

2

wskaźnik

przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3
wprowadzanych ścieków w przypadku
przekroczenie warunków wprowadzania

Chrom ogólny

>1,0

5

Miedź

>1,0

45

Ołów
Cynk
Nikiel
Rtęć

>1,0
>5,0
>1,0
>0,1

45
45
45
50

Kadm

>0,4

50

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku
wskaźnikach zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując
ten ze wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o.
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

100,00 zł netto + VAT,

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł netto + VAT,
-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

100,00 zł netto + VAT.

W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym
terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo
– kanalizacyjnych.
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Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół w dniu 22 maja
2017 r. przedłożyło Wójtowi Gminy Ryczywół wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół na okres od 1 sierpnia 2017 r. do
31 lipca 2018 r.
Taryfa została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz.328) oraz Rozporządzenia
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 (Dz.U.
z 2006 r. nr 127 poz. 886 ze zm.) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków zatwierdza w drodze uchwały Rada Gminy.
Do obowiązków wójta należy zweryfikowanie czy taryfy i załączony do wniosku taryfowego wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo
kanalizacyjnego,
zostały
przygotowane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Planowane taryfy przedstawione we wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Ryczywole Sp. z o.o. zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów związanych
z zaopatrzeniem ludności w wodę i oczyszczaniem ścieków. Wniosek zawiera wszelkie niezbędne informacje
jakie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. winno przedstawić, uzasadniając proponowane
taryfy. Taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego,
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, łatwość obliczania opłat i sprawdzania
przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka przedstawiła taryfę niejednolitą wieloczłonową
składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
b) stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc,
c) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka przedstawiła taryfę niejednolitą wieloczłonową
składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków,
b) stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc,
c)
do

stawka opłaty za przekroczenie
urządzeń kanalizacyjnych,

warunków

wprowadzania

ścieków

przemysłowych

d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Ryczywół. Koszty związane ze świadczeniem usług poniesione w poprzednim roku obrachunkowym
zostały ustalone na podstawie ewidencji księgowej i zweryfikowane pod względem celowości ich ponoszenia
a planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf ustalono w oparciu o §8 pkt 1 rozporządzenia
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 (Dz.U.
z 2006r. Nr 127 poz. 886 ze zm.).
Przedłożony przez Przedsiębiorstwo Komunale w Ryczywole Sp. z o.o wniosek spełnia wymogi formalne
określone w przepisach. W konsekwencji wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o
został przez Wójta Gminy Ryczywół pozytywnie zweryfikowany.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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