
UCHWAŁA NR XII/59/2016
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r.

zatwierdzenia taryf dla  zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Grabowiec na okres od dnia 01.04.2016 r.

do 31.03.2017 r

Na podstawie art. 24 ust.1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz.139) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę na wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, będących własnością 
gminy, stosownie do kalkulacji  stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Taryfy obowiązywać będą w okresie od  01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Rachańska
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku     

                z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
 */      

          

  Wyszczególnienie 

Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 

Zmiana % 

        

  taryfowa              4/3 

Lp

. grupa rodzaj cen i stawek opłat       

  odbiorców   wielkość cen i stawek opłat 

  usług         

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1   - cena wody (zł/m³) 2,87 3,00 104,5 

      - stawka opłaty abonamentowej                  x x x 

      - cena wskaźnikowa ¹) x 3,00 x 

      

      

      

      

      

      

          

Uwaga:          

¹)  Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i 

stawek 

    

     opłat w zł. podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.       

          

*/ ceny netto -bez podatku VAT        

 

 

 

 

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów  

    

        

    Przychody - wykonanie Niezbędne przychody 

        

Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy   

    poprzedzający rok obowiązywania 

    wprowadzenie nowych nowych taryf w zł 

    taryf w zł   

0 1 2 3 

1 Zaopatrzenie w wodę     

        

  1) koszty eksploatacji i utrzymania 120398 121500    

  2) wartość niezbędnych przychodów 113922 121500    

2 

Średnia zmiana wartości przychodów - 

za- x 106,6 

  opatrzenia w wodę w %  ¹)     

        

Uwagi :        

¹)  [(wartość z wiersza 1.2 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.2 kolumna 2)] * 100%     
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Tabela D.  Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług      

                 w roku obowiązywania nowych taryf         

           

    
Współcz

. Taryfowa grupa odbiorców usług 

    

    alokacji grupa 1 grupa 2 grupa3 ogółem     

Lp. Wyszczególnienie wg            

    tabeli E zł zł zł zł     

0 1 2 3 4 5 6     

1 Zaopatrzenie w wodę               

                  

  1) koszty eksploatacji i utrzymania   121500        

      w tym:             

      a) koszty bezpośrednie:   110500        

          - wynagrodzenia z narzutami ZUS A 51050        

          - materiały, mat. BHP A 13650        

          - energia A 20000        

          - opłata za korzystanie ze środowiska A 8000         

          - opłata za usługi lekarskie A 100        

          - opłata za usługi monitoringu,  A 10000        

          - Usługi remontowe A 2600        

         - odpis na ZFŚS  1380        

         - podróże służbowe krajowe  3120        

          - pozostałe koszty (usł.telekom.) A           600        

      b)  koszty pośrednie A 11000        

       

       

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹)       

            

  Współ-     Taryfowa grupa odbiorców usług 

Lp. czynnik Wyszczególnienie Jedn. miary         

  alokacji     grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 

                

      m³ 40500    

1 A Sprzedaż roczna wody % 100    

             

            

    -usługi zaopatrzenia w wodę        

            

            

2 A 

Przewidywane roczne opł. za 

pobór zł 8000    

    % 100    

3 A  zł          

    %             

4 A  zł          

   %              
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Tabela F.  Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej     

   Taryfowa grupa odbiorców usług     

Lp. Wyszczególnienie           

    grupa 1 grupa 2 grupa 3     

              

0 1 2 3 4     

              

1 Zaopatrzenie w wodę           

              

  1) wartośc niezbędnych przychodów 121500       

      w zł/rok         

  w tym:         

  a) wartośc niezbędnych przychodów          121500       

      rozliczanych za ilość dostarczonej         

      wody         

           

          

           

  2) zużycie wody w m³/rok 40500       

          

  4) cena 1 m³ wody w zł/m³  ²) 3,00       

         

Uwagi :        

      
   

1) 
Dostosować do konstrukcji taryfy     

   

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

   

3) 
[(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] :(6*) 12 

miesięcy   

    

      

 

 

Tabela G.  Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem 

wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 
1
 

    

             

          

    Taryfowa grupa odbiorców usług     

Lp. Wyszczególnienie             

    grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem     

                

0 1 2 3   5     

                

1 Zaopatrzenie w wodę             

                

  1) zużycie wody w m³/rok 40500        

  2) cena za m³ wody w zł/m³ 3,00        

  3) stawka opłaty abonamentowej         

  4) przychody wg należności za ilości  112504        

     dostarczonej wody (cena) w zł/rok          

  5) przychody wg należności za stawki x        

      opłat abonamentowej w zł/rok          

   Wartość przychodów w zł/rok 121500    
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę        

          

    

Taryfowa grupa odbiorców usług     

Lp. Wyszczególnienie         

    grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 

            

0 1 2 3 4 6 

            

1 Zaopatrzenie w wodę        

            

  Wartość przychodów            

  1) w roku obowiązywania nowych taryf 121500       

  2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 113922       

      wprowadzenie nowych taryf         

  Wzrost przychodów 
1) 

106,6       

          

Uwagi :         

      
    

1)
 [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)]x100         
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TARYFY 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

  
 

 

Spis treści: 

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności …………………………………………………………………….. 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy ………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat ………………………………………………………………. 

 

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

pomiarowe …………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat ………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: 

 

Gmina Grabowiec prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę   na podstawie 

pozwolenia  wodnoprawnego udzielonego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Grabowiec Góra oraz 

Wólka Tuczępska. 

Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 28.03.2012r. ,znak ROŚ.6341.11.2012 ważna do dnia 31.03.2032 r. 

oraz z dnia 3.07.2013 r. znak ROŚ – 6341.34.2013 posiadająca ważność do dnia 30.06.2033 r.  

 

Rodzaje prowadzonej  działalności gospodarczej: 

1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie oraz rozprowadzanie wody przy 

pomocy posiadanych urządzeń wodociągowych. 

2) Produkcja  i dystrybucja ciepła. 

3) Utrzymanie gminnego składowiska odpadów. 

4) Utrzymanie czystości i porządku w m. Grabowiec. 

5) Usługi w zakresie remontów dróg przy pomocy posiadanego sprzętu. 

 
 

 

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY: 

 

 Taryfa jest jednolita i jednoczłonowa, zawierającą jedną dla wszystkich odbiorców cenę wody.  

 

 

 

3. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT: 

 

Rozliczenia za dostarczoną wodę 

Rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na  podstawie: 

                     ceny – wyrażonej w zł/m
3 
sprzedanej wody. 

 

 

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

 

 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/Stawka opłaty w zł.  

1. 2. 3. 4. 

1. 
Wszyscy 

odbiorcy wody 

1. Cena za dostarczoną wodę za m³ 3,00 

 

   

   

2.   

1.   

 

   

   

 

3. 

 

 

 

 
 

 

Tabela 2. Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę  w 

lokalach nieopomiarowanych 

 

 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyposażenie mieszkania w instalację 

Przeciętna 

miesięczna 

norma 

zużycia 

wody/m
3
 

/1 osoba 

Cena/Stawka opłaty w 

zł. 

1. 2. 3.  4. 

1. 
Gospodarstwa 

domowe 

1. 

Wodociąg bez ubikacji i łazienki 

(brak kanalizacji ) pobór wody ze 

zdroju podwórzowego lub ulicznego 

0,9  

2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki 1,5  

3. 
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak 

łazienki i ciepłej wody  

 

2,1 

 

4. 

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne 

źródło ciepłej wody (piecyk 

węglowy, gazowy- gaz z butli, 

elektryczny bojler)   

 

 

2,4 

 

* stawkę opłaty za jedną osobę przemnaża się przez ilość zameldowanych osób w lokalu.  

 

 

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 – 2 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 
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4. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W 

PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE: 

4.1.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i 

Rozporządzenia  

4.2.     O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę  pobierana jest za każdy kwartał, w którym były świadczone usługi.  

4.3.    Odbiorca usług dokonuje zapłaty za  dostarczoną wodę  na warunkach i terminach określonej w umowie.  

4.4.    Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.   

4.5.   W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w 

oparciu       

         o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach 

4.6   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala    

        się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 4 kwartałów  przed stwierdzeniem niesprawności    

        działania wodomierza.  

 

  

 

 

5.WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT: 

 W taryfie za okres od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 

dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody na 

terenie działania urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 2006 - 

Uchwała nr XXVIII/150/06 Rady Gminy w Grabowcu. 

 

               Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady technologiczne i techniczne. Opomiarowanie poboru wody uzasadnia stosowanie jednolitej ceny 

za każdy dostarczony m
3
 wody. 

 

 
 

UZASADNIENIE  ZATWIERDZENIA TARYF 

 

 

Spis treści: 

 

1. Informacje ogólne  

 

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia  

 

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu taryfy na ich poprawę 

 

4. Spodziewana poprawa jakości usług  

 

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf 

 

 

 

1. Informacje ogólne: 

 

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody 

dostarczanej z urządzeń stanowiących własność Gminy Grabowiec 

 

Taryfy zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 
(tj.Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), zwanej dalej 

ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, 
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wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia 

odnoszące się do struktury taryf, rodzaju taryfy i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście 

pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 

 

Przy opracowaniu  taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: 

 

 

 

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia: 

 

Gmina Grabowiec prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie 

pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Starostę Zamojskiego. 

Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody mając na uwadze 

ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. 

 

 Z usług wodociągowych korzysta około 500 odbiorców , lokalny rynek odbiorców usług 

wodociągowych charakteryzuje się stałą ich liczbą , przy równoczesnym spadku ilości sprzedaży wody. 

 

 

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu taryfy na ich poprawę: 

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. 

 

 

4. Spodziewana poprawa jakości  usług  

       

      W celu poprawy jakości usług doskonalony będzie system dozoru procesów związanych z poborem i 

rozprowadzaniem wody, pozwalający na szybkie interwencje umożliwiające natychmiastową likwidację 

jakichkolwiek zakłóceń w dostawie wody oraz prowadzona będzie kontrola parametrów jakościowych wody, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przydatnej 

do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 ) 

Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie.  

        

 

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf: 

 

 

Taryfa zapewnia : 

 uzyskanie niezbędnych przychodów  

 eliminowanie subsydiowania skrośnego,  

 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody , 

  

 

Przy opracowaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  przyjęto następujące okresy do 

rozliczeń: 

 rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych 

miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku - okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 r 

 rok obowiązywania nowych taryf – 1.04.2016 –  31.03.2017 

 

Id: 72CC2AD2-9A12-4981-8C85-DAC369F91E92. Podpisany Strona 4




