UCHWAŁA NR XVIII/91/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 i art. 24 ust. 1, 3 i 10 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 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres
od dnia 1 czerwca 2008 roku do dnia 31 maja 2009 roku jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/91/08
z dnia 30.04.2008 r.
INFORMACJA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE
odnośnie taryf stosowanych w 2008 i w 2009 roku
1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Zbiczno na okres 12 miesięcy od dnia
01.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody i
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie.
2.

Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie uchwalonego przez
Radę Gminy w Zbicznie Uchwałą Nr XXIV/102/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r., ze zmianami.
Zgodnie ze statutem przedmiot działania zakładu stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za
pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków do Miejskiej Oczyszczalni ścieków w
Brodnicy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu zakładu.
3.

Rodzaj i struktura taryf.

Ustalono pięć grup taryfowych w zależności od okresu rozliczeniowego oraz zakresu świadczonych usług:
4.

Grupa 1 dla odbiorców wody w okresie od 01.06.2008 r. do 31.08.2008 r.
Grupa 2 dla odbiorców wody w okresie od 01.09.2008 r. do 31.05.2009 r.
Grupa 3 dla odbiorców usług odprowadzania ścieków dowożonych do punktu zlewnego w okresie od
01.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
Grupa 4 dla odbiorców usług odprowadzania ścieków do kolektora w okresie od 01.06.2008 r. do
31.05.2009 r.
Grupa 5 dla odbiorców usług odprowadzania ścieków dowożonych do punktu zlewnego spoza
Gminy Zbiczno w okresie od 01.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
Opłaty przyłączeniowe dla odbiorców przyłączających się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w okresie od 01.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz istotne zróżnicowanie kosztów
eksploatacyjnych zaopatrzenia w wodę w okresie trzech miesięcy od czerwca do sierpnia dokonano
podziału na 2 różne grupy odbiorców (grupa 1 i 2). Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem stawki za m3
(opłata zmienna) pozostają jednakowe dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Zbiczno.

5.

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniu z odbiorcami usług, o których mowa w pkt 4 Taryfy obowiązują następujące ceny i stawki
opłat oraz zasady ich stosowania:
Przy rozliczeniach za zbiorowo dostarczaną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, bez względu
na rozmiary poboru wody lub całkowity jego brak. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest
w złotych naodbiorcę i za jednomiesięczny okres rozliczeniowy w zależności od średnicy
wodomierza:
- wodomierz o średnicy 15 – 25 mm
- wodomierz o średnicy 32 - 40 mm
- wodomierz o średnicy 50 – 100 mm
- wodomierz sprzężony o średnicy 50 – 100 mm

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kolektora zastosowanie ma taryfa dwuczłonowa
składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków,
stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości odebranych ścieków, ustalonej dla
jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych
na odbiorcę i na jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dowożonych do punktu zlewnego zastosowanie ma taryfa
jednoczłonowa składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków

Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa się z jednoczłonowej stawki opłaty
za:
- przyłączenie do sieci wodociągowej za pomocą nawiertki
- przyłączenie do sieci wodociągowej za pomocą trójnika
- przyłączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą montażu studni kanalizacyjnej
- przyłączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej
Wysokość cen i stawek określonych w powyższych taryfach określa TABELA Nr 1

Lp.

TARYFY
na wodę i ścieki obowiązujące
od 01.06.2008 do 31.05.2009
Wyszczególnienie

1

Rodzaj cen i
stawek opłat

Grupa 1 – Woda

Cena wody (zł/m3)

1,91

Stawka opłaty
abonamentowej
wod. o śr. 15-25 mm
wod. o śr. 32-40 mm
wod. o śr. 50-100 mm
wod. sprzężony
o śr. 50-100 mm
(zł/miesiąc)

2,65
5,80
29,82

Grupa 2 – Woda

Od 1.09.2008 r. do 31.05.2009 r.
3

4

6

Cena wody (zł/m3)

1,64

Stawka opłaty
abonamentowej
wod. śr. 15-25 mm
wod. śr. 32-40 mm
wod. śr. 50-100 mm
wod. sprzężony
o śr. 50-100 mm
(zł/miesiąc)

2,65
5,80
29,82
122,19

Cena usługi odprowadzania
ścieków (zł/m3)

2,87

Grupa 4 – Ścieki do kolektora

Cena usługi odprowadzania
ścieków (zł/m3)

3,95

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/miesiąc)

2,65

Grupa 5 – Ścieki dowożone do punktu
zlewnego spoza Gminy
Od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r.

Cena usługi odprowadzania
ścieków (zł/m3)

Opłata przyłączeniowa do sieci
wodociągowej

Opłata przyłączenia do sieci
wodociągowej za pomocą
nawiertki (zł)

800,00

Opłata przyłączenia do sieci
wodociągowe za pomocą
trójnika (zł)

1000,00

Opłata przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej za pomocą
montażu studni
kanalizacyjnej (zł)

1000,00

Opłata przyłączenia do
istniejącej studni
kanalizacyjnej (zł)

400,00

Od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
7

122,19

Grupa 3 – Ścieki dowożone do punktu
zlewnego
Od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r.

Od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r.
5

Taryfa

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Od 1.06.2008 r. do 31.08.2008 r.
2

TABELA Nr 1

Oplata przyłączeniowa do sieci
kanalizacyjnej
Od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r.

6,28

Do w/w stawek dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień ustalania taryfy dla Lp.
1-5 = 7 % natomiast dla Lp. 6-7 = 22 %).

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z
przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt 1 Taryfy.
Z uwagi na prawie pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala
się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku głównego wodomierza stosuje się normy zużycia na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość ścieków (co dotyczy prawie 100
% odbiorców usług zakładu w tym zakresie) – ilość odprowadzonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5
ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w
przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
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.
Zakład Usług Komunalnych na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza, jednak w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza, koszt tego
sprawdzenia pokrywa odbiorca.
Opłata abonamentowa ustalana jest za okres rozliczeniowy, także w przypadku braku poboru wody i
odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i terminach ustalonych w umowie.
7.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady technologiczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody w 3 miesiącach letnich i
pozostałych 9 miesiącach uzasadnia taryfa obejmująca zmienioną cenę za każdy dostarczony m3 w
zależności od okresu poboru.
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców
przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom.
W zakresie odbioru ścieków Zakład ponosi zróżnicowane koszty stałe obsługi swoich klientów co uzasadnia
istnienie stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców usług odprowadzania ścieków do kolektora. Na
stawkę opłaty abonamentowej mają wpływ koszty związane z:
- utrzymaniem stałej gotowości Zakładu do świadczenia usług,
- odczytami wodomierzy dodatkowych, przyrządów pomiarowych,
- rozliczeniem odbiorców.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Gminy w Zbicznie Uchwałą Nr XL/239/2006 z dnia 1 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom Nr 56, poz. 939)
Jakość wody dostarczanej przez Zakład jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami
europejskimi. Woda ujmowana z ujęć głębinowych. Podlega uzdatniania bez chemicznego wspomagania.
Poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji, dzięki czemu jest zdrowa i w powszechnej ocenie
smaczna.

8.

Uzasadnienie wniosku taryfowego

8.1.

Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej ilości wody oraz niezawodnego
odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony
środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków jest:
pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
odprowadzanie ścieków (PKC 90.00)
Zakład prowadzi także w mniejszym stopniu inną działalność obejmującą:
- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno – kanalizacyjnej (PKD 45.21:45.33)
- eksploatację kanalizacji deszczowej (PKD 45.21)
Na terenie Gminy Zbiczno z usług ZUK w zakresie dostaw wody korzysta ok. 95 % ludności. Z usług ZUK w
zakresie odprowadzania ścieków korzysta ok. 70 % mieszkańców.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym, stałym
przyrostem ich liczby. Ilość sprzedanej wody i odbieranych ścieków pozostaje na prawie niezmienionym
poziomie. Prawie wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Zakładu zostały wyposażone w wodomierze
główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości odprowadzanych
ścieków.
Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie
wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji.
8.2

Standardy jakości usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone:
- w Statucie Zakładu Usług Komunalnych,
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie jego działania.
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych ora warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych o organoleptycznych.
Wdrożenie w taryfach zróżnicowanej opłaty abonamentowej (stałej) w zależności od średnicy wodomierza
związane jest z ponoszeniem przez Zakład zróżnicowanych kosztów utrzymania w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych.
Zmiana ceny usługi odprowadzania jednego m3 ścieków dowożonych o 37 groszy spowodowana jest:
- wzrostem ceny usługi odbierania jednego m3 ścieków o 44 grosze przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy
Zmiana ceny usługi odprowadzania jednego m3 ścieków z kolektora o 1 złoty spowodowana jest:
- wzrostem ceny usługi odbierania jednego m3 ścieków o 44 grosze przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy
- wzrostem cen energii elektrycznej o 3 %
- remontem pomp głębinowych znajdujących się w przepompowaniach przekraczających okres żywotności
10 lat.

Na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakład wprowadził stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych wynikającą z kosztów przyłącz, przeprowadzenia prób technicznych
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, przeprowadzenia dezynfekcji rurociągu, odbioru
technicznego oraz oznakowania nowo powstałego przyłącza.
Wprowadzenie zmiany cen jest jedyną drogą do zamknięcia roku budżetowego 2008 r. oraz do normalnego
funkcjonowania Zakładu, którego celem jest zachowanie ciągłości dostaw a co za tym idzie, do stałej
gotowości do świadczenia usług. Zasadne jest także z punktu widzenia interesu społecznego mieszkańców
gdyż zmniejsza dotację budżetu Gminy do usługi komunalnej.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

