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U C H W A Ł A  NR 26.237.2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia  21 lutego  2017 roku. 

w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2016.446; ze  zmianami) w związku z art. 24 ust.
1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139; ze zmianami)
Rada Miejska  w Krzepicach uchwala:

§ 1. Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Krzepic   i  Dyrektorowi
Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem   01 kwietnia 2017 r.

§ 4. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ogłasza taryfy
w  miejscowej  prasie  i  na  tablicach  ogłoszeń  w  terminie   7  dni   od  podjęcia
uchwały. 

Przygotował:
Z-ca Burmistrza
Mirosław Łukasik



  Załącznik Nr 1 do
  Uchwały Nr 26.237.2017
  Rady Miejskiej w Krzepicach 
  z dnia 21 lutego 2017 r.

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 19

42 – 160 Krzepice

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRZEPICE 

Krzepice 2017



1. Przepisy ogólne

Niniejsze  taryfy  stanowią  zestawienie  cen  i  stawek  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Krzepice na okres 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2017 r
do dnia 31 marca 2018 roku.

Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały 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, 2015.139 ze zm.) zwanej dalej ustawą i 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, Nr 127, poz 886 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe  ceny  i  stawki  opłat  dotyczą  wszystkich  odbiorców  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych
świadczonych przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie gminy Krzepice.

2. Rodzaj prowadzonej działalności,

Zakład  Działalności  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Krzepicach  jako  zakład  budżetowy  gminy  prowadzi
działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie
Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  w Krzepicach Nr 09.051.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku  w
sprawie nadania statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach oraz  obowiązującego na
terenie  gminy  Krzepice  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odbioru  ścieków  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr
XXXV/357/2005 Rady Miejskiej  w Krzepicach z dnia 19 grudnia 2005 roku  w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odbioru ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Krzepice.

Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działania zakładu jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz
odprowadzanie  i  oczyszczanie  ścieków  za  pomocą  urządzeń  kanalizacyjnych  oraz  oczyszczalni,  będących  w
zarządzie zakładu, a stanowiących własność Gminy Krzepice.

3. Rodzaje i struktura taryf

Przy  rozliczeniach  za  dostarczaną  wodę  dla  wszystkich  odbiorców  usług  stosuje  się  taryfę  dwuczłonową
niejednolitą składającą się z ceny wyrażonej z złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej.

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę
niejednolitą jednoczłonową zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

4. Taryfowe grupy 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 dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług. 

1. Gospodarstwa domowe - zużywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, dotyczy odbiorców, którzy 
nie zużywają wody do prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Pozostali odbiorcy usług – dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą i zużywają wodę do zaspokojenia potrzeb socjalnych 
pracowników i procesów produkcji.  W chwili obecnej stosuje się te same ceny za 
dostarczona wodę dla obu grup odbiorców usług.



Ze względu na stawkę opłaty abonamentowej stosuje się następujące grupy odbiorców usług

1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym – dotyczy odbiorców o
dużym poborze wody, u których występują przyłącza wodociągowe o dużej średnicy.

2. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym – dotyczy  odbiorców
usług o średnim i małym  poborze wody.

3. Odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego dla pomiaru wody
bezpowrotnie zużytej – dotyczy odbiorców którzy mają zainstalowane podliczniki do pomiaru
wody która nie jest wprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące taryfowe
grupy odbiorców usług:

1. Gospodarstwa domowe odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym – dotyczy odbiorców, 
którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności gospodarczej. Do grupy tej 
stosowana jest dotacja z budżetu gminy do m3 oczyszczanych ścieków.

2. Pozostali odbiorcy usług – dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą i odprowadzają ścieki z zaspokojenia potrzeb socjalnych 
pracowników i ścieki przemysłowe z prowadzonej działalności.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 taryfy
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

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

a. z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
b. z stawki opłaty abonamentowej, obejmującej koszty odczytu wodomierza, utrzymania w gotowości

do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz koszty związane z rozliczeniem należności. Stawka opłaty
abonamentowej pobierana jest bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku. Dla odbior-
ców usług odbioru i oczyszczania ścieków nie korzystających z dostawy wody przez zakład, stosuje się opłatę
abonamentową w wysokości jak dla odbiorców korzystających z dodatkowego podlicznika mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej.

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę
jednoczłonową. Opłata wyrażona jest w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków i zależy od ich ilości i zastosowanej
ceny.  Zróżnicowanie  cen  dla  poszczególnych  grup  występuje  ze  względu  na  różne  ładunki  zanieczyszczeń  w
odbieranych  ściekach.  Ładunki  zanieczyszczeń  są  wyższe  w  ściekach  przemysłowych  i  dowożonych.  Dla  tych
ścieków wyższe są też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.



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

Lp
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie
Jednostka

miary
Stawka
netto

Stawka
brutto

1 2 3 4 5 6

1.
Gospodarstwa domowe i

pozostali  odbiorcy
1)cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/ m3 2,82 3,05

2

Odbiorcy rozliczani na
podstawie wodomierza

głównego w cyklu
miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej za
odczyt wodomierza, rozliczenie

należności, utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych

zł/miesiąc 5,32 5,75

3

Odbiorcy rozliczani na
podstawie wodomierza

głównego w cyklu 2-
miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej za
odczyt wodomierza, rozliczenie

należności, utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych

zł/2 miesiące 6,27 6,77

4

Odbiorcy korzystający z
dodatkowego wodomierza
(podlicznika) zainstalowa-
nego dla pomiaru wody
bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej za
odczyt dodatkowego wodomierza

zł. za jednostkę
usługi odczytu
wodomierza

1,23 1,33

5
Za wodę pobraną z
hydrantów i zdrojów

ulicznych oraz  do fontann
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/ m3 2,65 2,86

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.

Lp
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie
Jednostka

miary
Stawka
netto

Stawka
brutto

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe 
cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków

zł/ m3 3,27 3,53

2 Pozostali  odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków

zł/ m3 4,88 5,27

Ceny i stawki opłat określone w kolumnach 6 tabel 1 i 2 zawierają podatek VAT 



5. Zasady ustalania cen

Ceny i stawki opłat określone w pkt.  5 taryf, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i
rozporządzeniu wymienionymi w pkt. 1.

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

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 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 dostar-
czonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie ich wskazań. W nielicznych przypadkach braku wodomie-
rza z uwagi na warunki techniczne uniemożliwiające jego montaż, stosuje się rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U, Nr 8, poz 70).

2. Ilość odprowadzonych ścieków z budynków wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich
wskazań, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umo-
wie.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w
przypadkach, 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 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza,
a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub ilo-
czynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

5. Zakład 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.

6. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfo-
wych cen i stawek oraz odpowiadające im 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 pobierana  jest  także w przypadku braku poboru wody.
9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze,

który 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.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest w chwili obecnej dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o
takie  same  zasady  technologiczne  i  techniczne.  Dlatego  też  pomimo  określenia  dwóch  grup  odbiorców  usług,
ustalono jedną cenę za dostarczaną wodę. 

Stawki  opłaty  abonamentowej  uzależnione są od kosztów stałych  ponoszonych  przez  zakład związanych z
utrzymaniem w gotowości  do  świadczenia  usług  zaopatrzenia  w wodę,  kosztów odczytów  i  rozliczeń.  Opłata  ta
pobierana jest  niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca będzie wodę pobierał czy też nie. 

Zróżnicowane  ceny  za  usługi  w  przypadku  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  dla  poszczególnych  grup
odbiorców usług, wynikają z różnego ładunku zanieczyszczeń w odbieranych ściekach. Ładunki zanieczyszczeń są
wyższe w ściekach przemysłowych i dowożonych. Dla tych ścieków wyższe są też opłaty za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.



2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 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.

8. Wprowadzenie cen

Taryfy wchodzą w życie na podstawie Art. 24 ust 8 ustawy z dnia  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 ze zm.) i obowiązują od 
dnia1.04.2017 roku do 31.03.2018 roku.



U Z A S A D N I E N I E

Zatwierdzenie  taryf  następuje  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej  na
podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  139),   po  ich
sprawdzeniu przez Burmistrza.  Taryfy obowiązują zawsze 12 miesięcy.

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy
opracowane  zostały  zgodnie  z  przepisami  wyżej  wymienionej  ustawy  oraz
przepisami  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. Nr 127 poz. 886 ze zm.), a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje
uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Zakład Działalności Komunalnej i
Mieszkaniowej w Krzepicach ewidencji księgowej.
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