
UCHWAŁA NR 128/XV/2016
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na terenie Gminy Irządze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.139  z późn. zm.),

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące stawki opłat, określone w taryfie Gminnego Zakładu Komunalnego w 
Irządzach na okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

1. Za wodę pobieraną z wodociągu gminnego - od osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą –  4,64 zł. brutto za 1 m3

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi kalkulacja kosztów wraz z taryfikacją.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 60/VIII/2015  Rady Gminy Irządze z dnia 29 października 2015r.  w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania  taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Irządze

Wojciech Ledwoch
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             Załącznik do Uchwały Nr 128/XV/2016 

                                                                                                                      Rady Gminy Irządze 

                                                                                                                  z dnia 17 listopada 2016r.  

 
 
 
 
 
 
 

TARYFA 

DLA  ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ   

GMINY IRZĄDZE 

NA  OKRES  01.01.2017 – 31.12.2017                  

 

GMINNEGO  ZAKŁADU KOMUNALNEGO  

W  IRZĄDZACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irządze, październik   2016r. 
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1. Informacje ogólne 

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawianie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę         

oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Irządze na okres            

12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 

 

Taryfy określają także warunki ich stosowania. 

 

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7.06.2001r o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.  

poz.139 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz 886 z późn. zm.), zwanego dalej 

Rozporządzeniem. 

 

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody 

świadczonych przez  Gminny Zakład  Komunalny w Irządzach (zwany dalej GZK) 

 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje cenę za wodę pobraną z publicznych studni                    

i na cele przeciwpożarowe. 

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności. 

Na terenie Gminy Irządze  – GZK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na podstawie  

1. Statutu GZK będącego załącznikiem do Uchwały Nr 196/XXVI/2005 Rady Gminy 

w Irządzach  z dnia 28.12.2005r 

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków będącego załącznikiem do 

Uchwały Nr 197/XXVI/2005 Rady Gminy w Irządzach  z dnia 28.12.2005r 

 

Przedmiotem działania GZK jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą 

urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu GZK usługobiorcom, z którymi zawarto 

umowy. 
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3. Grupy odbiorców usług 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową taryfową grupę 

odbiorców usług. Obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych oraz pozostałych 

odbiorców.  

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek  opłat 

W rozliczeniach z podstawową taryfową grupą odbiorców usług, o której mowa w pkt 3 

taryfy, obowiązują zróżnicowane stawki opłat abonamentowych. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla podstawowej taryfowej grupy odbiorców 

obowiązuje taryfa dwuczłonowa obejmująca ; 

a) cenę wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody, 

b) stawkę opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie 

od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc 

rozliczana w systemie kwartalnym. 

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt 3 taryfy obowiązuje cena 

wyrażona w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla grupy podstawowej. 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczana wodę. 
 
 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka miary 

   netto z VAT  

1 2 3 4 5 6 
1 Gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy 

cena za 1 m3 

dostarczanej wody 

      4,30      4,64 zł/m3 

2 Gmina za wodę pobraną z 

publicznych studni i zdrojów 

ulicznych, do zasilania publicznych 

fontann i na cele przeciwpożarowe 

oraz do zraszania ulic i publicznych 

terenów zielonych 

cena za 1 m3 

dostarczanej wody 

      4,30      4,64 zł/m3 

3. Nieopomiarowane gospodarstwa 

domowe i pozostali odbiorcy 

stawka opłaty 

abonamentowej 

3,00        3,24 zł/osobę/miesiąc 

4.1. Opomiarowane gospodarstwa 

domowe i pozostali odbiorcy 

wyposażeni w wodomierze  

stawka opłaty 

abonamentowej 

3,00       3,24 zł/odbiorcę/miesiąc 

 
Do cen i stawek określonych w kolumnie 4 Tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług, 
zgodnie z § 2, pkt. 9 do 12 rozporządzenia (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.) 
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców    
     w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy   
i Rozporządzenia w pkt 1 taryfy. 
 
W przypadku odbiorców wody z GZK, których nieruchomości nie są wyposażone                        
w wodomierze główne, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie norm zużycia wody 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. ( Dz. U. z 
2006r. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.) 
 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 
pobranej wody ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w okresie                  
6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, gdy nie jest to możliwe, z uwagi 
na brak poboru lub zmniejszonego poboru w tym okresie – na podstawie średniego zużycia 
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia 
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 
 
GZK na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 
wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa 
koszty takiego sprawdzenia. 
 
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy miesiąc ,w którym 
świadczone były usługi. 
 
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody. 
 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach 
określonych w umowie. 
 
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu       
o takie same zasady technologiczne i techniczne, oraz na podstawie uzyskanego  pozwolenia. 
RO.II.6341.028.2016.AMD  dla ujęć w Bodziejowicach  i  Woźnikach. 
Zakład eksploatuje 82,3 km sieci wodociągowej oraz posiada 992 odbiorców wody. 
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6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi odbiorców usług, wynikające z obowiązujących przepisów  które zostały określone w: 

 - Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Irządze 

    zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 197/XXVI/2005 z dnia 28.12.2005r. 

 - Umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych.  

    Określone standardy jakościowe dotyczą m.in. sposobu postępowania w przypadku 

    nie dotrzymania ciągłości dostaw usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

   wymiany informacji w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawie wody, oraz sposobu 

   załatwienia reklamacji 

   Jakość wody podawanej do sieci dystrybucyjnej spełnia wymagania stawiane przez aktualne  

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań              

   dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2015r. poz.1989). 

 

 

7. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji  

    kosztów. 

 

Wprowadzone zarządzeniem zasady alokacji kosztów powiązane z istniejącą strukturą 

organizacyjną w GZK pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów  pomiędzy poszczególne 

rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców .Bazując na zbiorczych danych 

uśrednionych, taryfy proponowane od  01.01.2017r. w porównaniu z obecnie obowiązującymi  

ulegną zmianie. 

Na takie ukształtowanie się cen i stawek opłat rzutuje koszt amortyzacji, oraz wzrost cen  

części zamiennych,  większa awaryjność sieci.  

Ważną pozycję w budżecie stanowią koszy zakupu energii elektrycznej, znaczny wzrost 

opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów, wynagrodzenie, oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne, remonty i naprawy. 
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8.Zmiany  warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. 

 

8.1 Prognoza sprzedaży 

     Do prognozy sprzedaży w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przyjęto sprzedaż wody       

      za okres czwartego kwartału 2015r. i trzech kwartałów 2016r. 

 

8.2  Proponowane stawki opłat maja na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich  kosztów   

       funkcjonowania GZK,  ale również urealnienie struktury opłat tak aby pokryły one koszty   

       zgodnie z miejscem ich powstawania  

 

9.  Informacje ekonomiczno-finansowe. 

 

    Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym   

    załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru  

    wniosku na zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w   

    wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

    Przedstawione poniżej informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z dwóch   

    okresów. Są to: 

 

   - rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 

  -  rok obowiązywania nowych taryf. 

   

   Zgodnie z rozporządzeniem przedstawiono w  załączeniu sprawozdanie finansowe za   

   ostatni  rok obrotowy. 

   Załącznik nie zawiera wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych   

   ponieważ nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu. 

   Przy ustaleniu taryf podstawą ich ustalenia stanowiły dane ewidencji księgowej. 

 

  Zaproponowana taryfa na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. pozwolą GZK zapewnienie     

   zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych oraz dostawę wody w   

   sposób ciągły  wymaganej ilości i jakości . 
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                  Alokacja  niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców  

                                      usług w roku obowiązywania nowych taryf. 
 

 

            Taryfowa grupa odbiorców  usług  Lp Wyszczególnienie  Współczynnik  
alokcji  wg 
tabeli 5 Grupa1..zł Grupa2..zł Grupa …zł    Ogółem…zł 

1 2 3 4 5 6 7 
  Zaopatrzenie w  wodę        450.000,-             450.000,- 
 Koszty eksploatacji 

utrzymania ,w tym 
koszty bezpośrednie: 

     

 Wynagrodzenie  z  
narzutami 

     277.300,-            277.300,- 

 Materiały         50.500,-              50.500,- 
 Energia        45.000,-              45.000,- 
    Opłata za       

  korzystanie ze    
   środowiska 

       12.000,-              12.000,- 

 Podatki i opłaty  
         inne 

         3.000,-                3.000,- 

 Usługi obce        18.700,-              18.700,- 
 Pozostałe koszty        14.800,-              14.800,- 
 ALOK:Koszty 

pośrednie  
     

 Rozliczenie kosztów 
wydziałowych i      
 działalność 
pomocniczej 

     

 alokowanie koszty    
       ogólne  

     

 2) amortyzacja      28.700,-          28.700,- 
 3) Raty kapitałowe  

ponad wartość    
amortyzacji 

     

 4) odsetki      
 5)Rezerwa na   

 należność  
nieregularnie 

     

 6)marża zysku       
 7)wartość 

niezbędnych 
przychodów 
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                             Koszty bezpośrednie  zaopatrzenia w wodę  

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie  Rok obrachunkowy  
poprzedzający 
wprowadzenie nowych   
taryf w zł  

Rok obowiązywania    
nowych  taryf   w  zł 

1. Sieć wodociągowa          413.199,63          450.000,- 
 Wynagrodzenie          277.978,27          277.300,- 
 Świadczenia 

na rzecz pracowników 
             6.386,12              6.600,- 

 Energia             38.343,20            45.000,- 
 Usługi transportowe   
 Usługi remontowe             --------              3.000,- 
 Pozostałe usługi             13.841,81            15.700,- 
 Podatki i opłaty            13.070,-            15.000,- 
 Amortyzacja             28.700,-            28.700,- 
 Pozostałe koszty            34.880,23            58.700,- 
2 Wodociągi razem    
3 Alokacja kosztów    
4 Koszty całkowite   
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                  Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf  

 

 

 

 
             Taryfowa grupa odbiorców usług  Lp Współczynnik  

alokacji  

Wyszczególnienie  Jedn. 

miary Grupa 1  Grupa2  Grupa 

………. 

Ogółem  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        A Pobór  roczny  

wody 

m ³   98.000     98.000 

2.         B Przewidywanie  

roczne opłaty za 

korzystnie 

środowisk – 

usługi 

zaopatrzenia w   

wodę  

zł    12.000     12.000 
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          Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 

 

 

 
         Taryfowa grupa odbiorców usług LP. Wyszczególnienie  

Grupa 1     Grupa2      Grupa…… 

1 2 3 4 5 

1 Zaopatrzenie w wodę         450.000,-   

 1) wartość  niezbędnych  

Przychodów  w zł/rok 
       450.000,-   

 2) zużycie wody w m³         98.000 m³   

 3) cena 1m³          4,30 zł/m³   

 4) opłata stała          3,- zł/m-c   
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