
UCHWAŁA NR XXXV/246/17
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie 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 2017 poz. 328 ze zm), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa, określoną przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach.

2. Taryfa, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od dnia 
01 stycznia 2018 roku do dnia 31grudnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/246/17

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 listopada 2017 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Ustalana na podstawie art.24 ust.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.

O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.U z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami)

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę obowiązujące na 
terenie Gminy Dąbrowa  na okres 12 miesięcy od dnia  01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 
oraz określa warunki ich stosowania.

Taryfa została opracowana na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006r. w sprawie określenia 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) – zwanego dalej 
rozporządzeniem.

Taryfowe ceny dotyczą odbiorców usług w zakresie dostawy wody świadczonych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gminy Dąbrowa. 
Zakład wyznacza koszty uzasadnionych usług wodociągowych w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego.

Rozporządzenie nakazuje przeprowadzenie analizy porównawczej kosztów:

- w roku obrotowym poprzedzającym wprowadzenie poprzedniej taryfy

- w roku obowiązywania nowych taryf

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład  działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą Nr IX/85/99 Rady Gminy Komprachcice z dnia 
11 października 1999 r. ze zmianą (Uchwała Nr XVI/125/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia  
25 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/99 Rady Gminy w Komprachcicach z dnia 
11 października 1999 r.)

Przedmiot działania Zakładu w zakresie objętym ustawą stanowi świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Zakładu.

ZGKiM działa w tym zakresie na terenie Gminy Dąbrowa i w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
w szczególności obejmuje:

1) dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

2) budowę sieci i przyłączy wodociągowych,

3) bieżące naprawy i usuwanie awarii,

4) badania i analizy techniczne,

5) wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzeń wodociągowych,

6) określanie wymagań technicznych zasilania w wodę.

ZGKiM jest Zakładem budżetowym i w myśl ustawy nie wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody 
uchwalonym przez Radę Gminy Dąbrowa.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług
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Ponieważ wszyscy odbiorcy wody cechują się podobnymi parametrami korzystania z usług 
a udokumentowanie różnic kosztami usług jest niemożliwe  z uwagi na fakt dostawy wody jednakowej jakości 
„z jednej rury” ustalono, że cena za 1 m3 dostarczonej wody jest taka sama dla wszystkich taryfowych grup 
odbiorców, 

W zakresie dostarczania wody wyodrębniono dwie grupy odbiorców:

-  gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy, nie prowadzący działalności gospodarczej – budynki 
mieszkalne jednorodzinne, właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości, 
a także władający nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym,  właściciele oraz osoby fizyczne lub 
prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej obiektem o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne oraz budynki wielolokalowe.

-  podmioty prowadzące działalność gospodarczą- wyposażone w wodomierze o średnicy powyżej Ø 40

4. Rodzaj i struktura  taryfy, wysokość cen i stawek opłat 

Za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :

1)   ceny - wyrażonej w złotych za l m3 dostarczonej wody,

2)  stawki opłaty abonamentowej – płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnej od ilości dostarczonej 
wody, wyrażonej w złotych/odbiorcę/miesiąc . Stawka jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych 
w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.

4.1  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka jedn.
miary

1 2 3 4 5
cena za

m3 wody  
2,95 zł/m31. Gospodarstwa domowe, 

nie prowadzące działalności 
gospodarczej, pozostali odbiorcy stawka opłaty 

abonamentowej na 
odbiorcę

3,00 zł/odbiorcę/m-c
za każde urządzenie

pomiarowe
cena za

m3 wody  
2,95 zł/m32. Podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą
stawka opłaty 

abonamentowej na 
odbiorcę

25,00 zł/odbiorcę/m-c
za każde urządzenie

pomiarowe

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT.

5.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1)   ceny - wyrażonej w złotych za l m3 dostarczonej wody, , 

2)  stawki opłaty abonamentowej – płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnej od ilości dostarczonej 
wody, wyrażonej w złotych/odbiorcę/miesiąc za każde urządzenie pomiarowe, jednak opłata abonamentowa 
jest pobierana w okresach miesięcznych. Stawka jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych 
w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.

Opłata abonamentowa składa się z trzech członów:

- opłaty za odczyt,

- opłaty za rozliczenie,

- opłaty za utrzymanie w gotowości przyłącza wodociągowego – wodomierza.

a) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy 
i Rozporządzenia;
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b) O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi;

c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 
pobierał wodę w okresie rozliczeniowym;

d) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie;

e) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego;

f) W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa;

g) 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

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla  wszystkich odbiorców usług  w oparciu o takie same  
zasady technologiczne i techniczne;

2. ZGKiM świadczy usługi w zakresie dostawy wody dla mieszkańców gm. Komprachcice i gm. Dąbrowa;

3. Zakres świadczonych usług przez  Zakład jest taki sam dla wszystkich odbiorców;

Standardy jakościowe 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz w Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Dąbrowa.

Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi jak i normami 
europejskimi

Dąbrowa

K A L K U L A C J A

Wyszczególnienie Wykonanie za okres 12 m-cy.

Dochody
- sprzedaż wody

230 802 m³
680 867,17 zł

                     Razem dochody 230 802 m³
680 867,17 zł
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Koszty:
- zarząd
- konserwatorzy
- zakup wody
- odsetki
- energia elektryczna
- ubezpieczenie
- transport
- materiały,paliwo
- podatek VAT
- telefon
- badanie wody
- inne

119 179,81 zł
81 886,38 zł
388 374,55 zł
---
23 279,09 zł
1 380,64 zł
32 791,08 zł
31 531,07 zł
1 252,90 zł
337,14 zł
854,51 zł
---

Razem koszty 680 867,17 zł

Wyliczenie ceny : ilość sprzedanej wody                230 802 m³

koszty                                                              680 867,17 zł

cena wody powinna wynosić                                 2,95 zł/m³

Proponowana cena 1 m³ :  2,95 zł/m³

Zgodnie 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

tabele od A do H

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami 
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana %

4/3
taryfowa

grupa
odbiorców

usług

rodzaj cen i stawek opłat

wielkość cen i stawek opłat
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe,

- cena wody 
(zł/m3)
- stawka opłaty 
abona-
mentowej
- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

2,75 
3,00 zł/mc

 2,95
3,00 zł/mc

         7,5 %

2 Grupa 2
Pozostali 
odbiorcy

- popdmioty 
prowadzące 

- cena wody 
(zł/m3)
- stawka opłaty 
abona-
mentowej

2,75
25,00 zł/m-c 

2,9 5
25,00 zł/mc

7,5 %
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działalność 
gospodarczą

- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

3 Grupa 3
wodmierz

- cena wody 
(zł/m3)
- stawka opłaty 
abona-
mentowej
- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek 
opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku 
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana %

4/3
taryfowa

grupa
odbiorców

usług

rodzaj cen i stawek opłat

wielkość cen i stawek opłat
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 - cena usługi 

odprowa-
dzania ścieków
- stawka opłaty 
abona-
mentowej
- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

2 Grupa 2 - cena usługi 
odprowa-
dzania ścieków
- stawka opłaty 
abona-
mentowej
- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

3 Grupa ... - cena usługi 
odprowa-
dzania ścieków
- stawka opłaty 
abona-
mentowej
- ...
- cena 
wskaźnikowa1)

Uwaga:

Id: 0CA036CB-2951-4867-929F-E33E5DCBE8C6. Podpisany Strona 5



1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą 
z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp. Wyszczególnienie Przychody - wykonanie Niezbędne przychody

rok obrachunkowy 
poprzedzający 

wprowadzenie nowych 
taryf w zł

rok obowiązywania 
nowych taryf w zł

0 1 2 3
1 Zaopatrzenie w wodę 699 855,19 680 867,17 

1) koszty eksploatacji i utrzymania, 
w tym:
a) amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody 448 674,45 388 374,55
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów 699 855,19 680 867,17

2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, 
w tym:
a) amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyza-
cji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów

3 Średnia zmiana wartości przychodów - za-
opatrzenie w wodę w %

X 1)

4 Średnia zmiana wartości przychodów - od-
prowadzanie ścieków w %

X 2)

Uwagi:

1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku 
obowiązywania nowych taryf

Lp. Wyszczególnienie Współczyn-
nik 

alokacji
wg

tabeli E

Taryfowa grupa odbiorców usług

grupa 1

zł

grupa 
2

grupa ...

zł

ogółem

zł
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zł
0 1 2 3 4 5 6
1 Zaopatrzenie w wodę

1) koszty eksploatacji i utrzymania, 
w tym:
a) koszty bezpośrednie: 388 374,55
- amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe

A

- wynagrodzenie z narzutami A 81 886,38
- materiały (zakup wody) A
- energia A 23 279,09
- opłata za korzystanie ze środowiska B
- podatki i opłaty - inne A
- usługi obce A
- pozostałe koszty A 187 327,15
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej

A

- alokowane koszty ogólne A
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji

A

3) odsetki A

4) należności nieregularne A

5) marża zysku A
6) razem wartość niezbędnych 
przychodów

680 867,17

2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, 
w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe

 C

- wynagrodzenie z narzutami  C

- materiały  C

- energia C
- opłata za korzystanie ze środowiska D
- podatki i opłaty - inne C
- usługi obce C
- pozostałe koszty C
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej

C

- alokowane koszty ogólne C
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji

C

3) odsetki C
4) należności nieregularne C
5) marża zysku C
6) razem wartość niezbędnych 
przychodów

Tabela E.Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf1)

Lp. Współ
czynnik 
alokacji

Wyszczególnienie Jedn. 
miary

Taryfowa grupa odbiorców usług
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grupa 1 grupa 2 grupa ... ogółem
0 1 2 3 4 5 6 7
1 A Sprzedaż roczna wody m3

%
230 802

2 B Przewidywane roczne opłaty
za korzystanie ze środowiska
- usługi zaopatrzenia w wo-
dę

zł
%

3 C Ilość roczna dostarczanych
ścieków

m3

%
4 D Przewidywane roczne opłaty

za korzystanie ze środowiska
- usługi odprowadzania
ścieków

zł
%

Uwaga:

1) Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
prostej1)

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 Grupa 3

0 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

1) wartość niezbędnych 
przychodów
w zł/rok

753 119,17

w tym:
a) wartość niezbędnych 
przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej
wody

680 867,17

b) wartość niezbędnych 
przychodów
rozliczanych stawką opłaty abona-
mentowej

72 252,00

2) zużycie wody w m3/rok 230 802
3) liczba odbiorców 2007
4) cena 1 m3 wody w zł/m3 2) 2,95
5) stawka opłaty abonamentowej 
na od-
biorcę w zł/m-c 3)

 3,00 25,00 

2 Odprowadzanie ścieków
1) wartość niezbędnych 
przychodów
w zł/rok
2) odprowadzone ścieki w m3/rok
3) cena usługi odprowadzania 
ścieków
w zł/m3 4)

4) ...

Uwagi:

1) Dostosować do konstrukcji taryfy.

2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).

3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
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4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, 
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf 
w złotych1)

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 Grupa 3 ogółem

0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę 680 867,17

1) zużycie wody w m3/rok 230 802
2) cena za m3 wody w zł/m3 2,95
3) stawka opłaty abonamentowej 3,00 zł/mc 25,00 zł/mc
4) przychody wg należności za 
ilości
dostarczonej wody (cena) w zł/rok

680 867,17

5) przychody wg należności za 
stawki
opłat abonamentowych w zł/rok

72 252,00

Wartość przychodów w zł/rok 753 119,17
2 Odprowadzanie ścieków

1) ilość ścieków 
odprowadzonych
rocznie w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia 
ście-
ków w zł/m3

3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg należności za 
ilość
odprowadzonych ścieków (cena)
w zł/rok
5) przychody wg należności za 
stawki
opłat abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok

Uwaga:

1) Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa ... ogółem

0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę

Wartość przychodów 680 867,17
1) w roku obowiązywania nowych taryf 680 867,17
2) w roku obrachunkowym 
poprze-
dzającym wprowadzenie nowychtaryf

699 855,19

Wzrost przychodów1)

2 Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych 
ta-
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ryf
2) w roku obrachunkowym 
poprze-
dzającym wprowadzenie nowych
taryf (pro forma)
Wzrost przychodów2)

Uwagi:

1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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