
UCHWAŁA NR 188/XX/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 3 grudnia 2012 roku 
 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Linia  

na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24   ust. 1 

ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858), oraz 

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. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) oraz 

rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 8, poz. 70)  RADA GMINY LINIA,   uchwala co następuje: 

§ 1 
Zatwierdzić następujące taryfy za usługi świadczone przez Gminę Linia w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Linia od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. : 

1) cenę za 1 m3 dostarczanej wody dla:                                                          

- gospodarstw domowych 2,31 zł netto  +VAT wedle obowiązujących przepisów      

2) cenę za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla: 

- gospodarstw domowych      3,52 zł netto  +VAT wedle obowiązujących przepisów      

3) stawkę opłaty stałej (abonamentowej) za punkt poboru wody lub punkt 

odprowadzania ścieków w następującej wysokości: 
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Stawki opłat abonamentowych L.p. Wyszczególnienie 
netto z Vat 

Za utrzymanie w gotowo ści urz ądzeń 
wodoci ągowych stawka w zł/m-c, 
w zaleŜności od zapotrzebowania: 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

 

 
małe (wodomierz o średnicy do  
20 mm i ryczałty) 
 
średnie (wodomierz o średnicy od  
25 mm do 40 mm i ryczałty) 

 
2,50 zł/m-c 

 
 

4,75 zł/m-c 

+VAT wedle 
obowiązujących 

przepisów      
 
 

 
 
 

 

 
duŜe (wodomierz o średnicy 50 mm  
i większej oraz ryczałty) 

50,00 zł/m-c 
+VAT wedle 

obowiązujących 
przepisów      

2. 
 
 

 

Za rozliczenie nale Ŝności 
 
za kaŜdorazowe rozliczenie naleŜności  

 
 

5,00 zł/rozliczenie 
 

 
+VAT wedle 

obowiązujących 
przepisów      

 
 

§ 2 
 

Zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

precyzuje załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 83//XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 

listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Linia na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

§ 4 

1. Poboru  opłat  za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dokonują sołtysi  w drodze 

inkasa  w obrębie sołectwa. 

2. Wysokość wynagrodzenia za inkasa wynosi 9% zainkasowanej opłaty. 

§ 5 
 

Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni  
od podjęcia uchwały.  

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.  
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CZĘŚĆ A 
 
I. Informacje ogólne: 
 
1.  Przez   zbiorowe  zaopatrzenie  w   wodę   rozumie  się   działalność  Gminy  Linia    

polegającą na uzdatnianiu i dostarczaniu wody.  

2. Przez   zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  rozumie  się  działalność Gminy  Linia    

polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. 

3. Niniejsza  taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie              

w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  oraz określa warunki  ich stosowania  

obowiązujące  na  terenie Gminy Linia na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r. 

4. Podstawa prawna opracowania taryfy: 

 - ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858) zwana dalej Ustawą, 

 - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 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) 

zwane dalej Rozporządzeniem. 

5. Taryfowe  ceny  i stawki  opłat  dotyczą  wszystkich  odbiorców  usług  w  zakresie 

dostawy wody i odbioru ścieków. 

II. Rodzaj i struktura taryfy 

Na obszarze Gminy Linia obowiązywać będą następujące taryfy wieloczłonowe, obejmujące:  

-  ceny za 1 m3 dostarczonej wody 

-  ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

-  stawki opłaty abonamentowej za: 

•   utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych - 

wodomierza głównego (obliczana wg średnicy wodomierza) tj. wynagrodzenia 

konserwatorów ujęcia i stacji uzdatniania wody, konserwatora oczyszczalni ścieków, 

materiały związane z remontami i konserwacją; 

• odczyt wodomierzy tj. materiały do zestawów inkasenckich, wynagrodzenia za 

inkasa; 

• rozliczenie naleŜności za wodę lub ścieki tj. materiały do zestawu komputerowego, 

oprogramowania i wynagrodzenie. 
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III. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zuŜycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a takŜe na podstawie sposobu 

rozliczeń za świadczone usług 

 
 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców  
usług 

0 1 2 
1. Zaopatrzenie w wodę: 

1.1. Gospodarstwa domowe 

Odbiorcy zuŜywający wodę na cele związane 
bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego (woda do picia, mycia, prania, 
gotowania itp.) w szczególności zamieszkujący  
w budynkach mieszkalnych jedno-  
i wielorodzinnych, oraz wszyscy pozostali odbiorcy 
w szczególności podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą 

2. Odprowadzanie ścieków: 

2.1. Gospodarstwa domowe 

Odbiorcy odprowadzający ścieki związane 
bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego w szczególności zamieszkujący  
w budynkach mieszkalnych jedno-  
i wielorodzinnych, oraz wszyscy pozostali odbiorcy 
w szczególności podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą i dostawcy ścieków dowoŜonych do 
punktu zlewnego w oczyszczalni  

 
 
IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
 
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zaleŜności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich 
grup taryfowych obowiązują zróŜnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania: 
 
W rozliczeniach za dostarczona wodę: 
 
1.  Cena – wyraŜona w złotych za 1m3 dostarczonej wody, 
2.  Stawka   opłaty   abonamentowej   na   odbiorcę   wody    –    niezaleŜna    od    ilości   

dostarczonej  wody,   płacona   bez  względu  na rozmiary dokonanego poboru wody  lub  
teŜ jego  całkowitego braku; wylicza sie ją za kaŜdy punkt poboru wody przez odbiorcę  
usług. 

3.  W przypadku braku wodomierza głównego podstawą rozliczenia opłat za dostarczoną 
wodę będzie rozliczenie ryczałtowe określone na podstawie przeciętnych norm zuŜycia 
wody. 
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W rozliczeniach za odebrane ścieki: 
 
1. Cena – wyraŜona w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków. 
2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzania scieków – niezaleŜna                     

od ilości odprowadzonych ścieków. 
3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.            

W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się 
jako równą ilości wody pobranej. 

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zuŜytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuŜycia na ten cel ustalona 
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

 
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 1, pkt 9 do 12 Rozporządzenia dolicza się podatek 
od towarów i usług (VAT) wedle obwiązujących przepisów. 
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę. 
 

Cena L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 
netto Vat 

Jednostka 
miary 

0 1 2 3 4 5 

1. 
Gospdarstwa 
domowe 

cena za dostarczoną  
wodę 

2,31 

+VAT wedle 
obowiązujących 

przepisów      
 

zł/m3 

 
 
 
2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków. 
 

Cena L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 
netto Vat 

Jednostka 
miary 

0 1 2 3 4 5 

1. 
Gospdarstwa 
domowe 

cena za  
odprowadzone ścieki 

3,52 

+VAT wedle 
obowiązujących 

przepisów      
 

zł/m3 

 
 
3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za kaŜdy punkt poboru wody. 
     
 3.1.Stawki opłat abonamentowych 
 

Stawki opłat abonamentowych L.p. Wyszczególnienie 
netto z Vat 

1. 
 
 
 
 
 
 

Za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych stawka w zł/m-c, 
w zaleŜności od zapotrzebowania: 

małe (wodomierz o średnicy do  
20 mm i ryczałty) 
 

 
 
 
 

2,50 zł/m-c 
 
 

 
 

 
+VAT wedle 

obowiązujących 
przepisów      
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średnie (wodomierz o średnicy od  
25 mm do 40 mm i ryczałty) 
 
duŜe (wodomierz o średnicy 50 mm  
i większej oraz ryczałty) 
 

4,75 zł/m-c 
 
 

50,00 zł/m-c 
 

+VAT wedle 
obowiązujących 

przepisów      
 

+VAT wedle 
obowiązujących 

przepisów      
 

2. 
 
 

 

 
Za rozliczenie naleŜności 
 
za kaŜdorazowe rozliczenie naleŜności  

 
5,00 zł/rozliczenie 

 

 
+VAT wedle 

obowiązujących 
przepisów      

 
 

 
V. Warunki rozliczeń 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 

858 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. 

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku     o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 

886). Przepisy te określają następujące zasady rozliczeń: 

• Ilość pobranej wody będzie ustalana na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

• W przypadku braku wodomierza głównego podstawą rozliczenia opłat za wodę będzie 

rozliczenie ryczałtowe określone na podstawie przeciętnych norm zuŜycia wody 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. – Dz. U. Nr 8 poz. 

70) 

• Ilość ścieków w budynkach wyposaŜonych w urządzenia pomiarowe ustala się            

w oparciu o ich wskazania. 

• W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustalana 

będzie w ilości równej dostarczonej wody z uwzględnieniem poboru wody z innych 

źródeł. 

• Ilość bezpowrotnie straconej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków 

uwzględnia  się tylko w przypadkach, gdy wielkość zuŜycia ścieków na ten cel 

ustalona jest na podstawie dodatkowego, zainstalowanego na koszt odbiorcy 

wodomierza. 

• W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub niemoŜności odczytu  

w okresie obrachunkowym ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego 
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zuŜycia wody za ostatnie 6 miesięcy przed awarią, a w uzasadnionych przypadkach na 

pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje się sprawdzenia prawidłowości działania 

wodomierza z uwzględnieniem faktu, iŜ w razie braku potwierdzenia niesprawności 

urządzenia pokrywa on koszty kontroli 

Okres obrachunkowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla miejscowości skanalizowanych wynosi 3 miesiące, a dla pozostałych odbiorców   6 

miesięcy.  

Opłata abonamentowa ustalana jest na kaŜdy miesiąc, takŜe w przypadku braku poboru wody 

lub odbioru ścieków. Odbiorca usług na warunkach i w terminach określonych   w umowie 

zawartej  z Gminą Linia dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  i odprowadzone ścieki. 

CZĘŚĆ B 
 
I.  Ustalenie  niezbędnych  przychodów  i  wydatków  związanych  z  dostarczaniem  

wody i odporowadzaniem ścieków.  
 

1. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku              
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 

 
Wyszczególnienie Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa 
nowa 

Zmiana 
% Lp. taryfowa grupa 

odbiorców usług 
rodzaj cen i stawek 

opłat wielkość cen i stawek opłat (netto) 

0 1 2 3 4 5 

1 
Gospodarstwa 

domowe 

- 
- 

 

cena wody (zł/m3) 
stawka opłaty 
abonamentowej 

2,17 
2,50 zł/m-c 
5,00 zł/rozł 

2,31 
2,50 zł/m-c 
5,00 zł/rozł 

6,5 
 

 
2. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku                
z cenami  stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków 
 

Wyszczególnienie Taryfa 
obowiązująca 

Taryfa 
nowa 

Zmiana 
% 

Lp. 
taryfowa grupa 
odbiorców usług 

rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa  
domowe 

-  cena usługi  
   odprowadzania scieków 
-  stawka opłaty   
   abonamentowej 

 
3,26 

 
 

5,00 zł/rozl. 

 
3,52 

 
 

5,00 
zł/rozl. 

 
8 
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3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
Przychody - wykonanie Niezbędne przychody 

Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy 
poprzedzający wprowadzenie 

nowych taryf w zł 

rok obowiązywania 
nowych taryf w zł 

0 1 2 3 

1 Zaopatrzenie w wodę 426 500 ,00 
 

450 000,00 
 

1) koszty eksploatacji  
    i utrzymania, w tym: 

   

a) amortyzacja lub odpisy  
       umorzeniowe 

   

  b) koszty zakupionej przez siebie 
wody 

   

2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji 

   

3)  odsetki 5500,00 5500,00 
4)  naleŜności nieregularne    

5)  marŜa zysku 
 

 
 

 

6)  wartość niezbędnych przychodów   
2 Odprowadzanie ścieków 142 000,00 202 000,00 

1) koszty eksploatacji i   utrzymania, 
w  tym: 

   

a) amortyzacja lub odpisy   
       umorzeniowe 

   

b) koszty odprowadzania ścieków 
do  urządzeń nie będących w 
posiadaniu przedsiębiorstwa 

   

2)  raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji 

   

3)  odsetki 800,00  1000,00 
4)  naleŜności nieregularne   
5)  marŜa zysku    

 

6)  wartość niezbędnych przychodów   

3 
Średnia  zmiana  wartości 
przychodów - zaopatrzenie w wodę 
w % 

X 1) 105,50  

4 
Średnia  zmiana  wartości 
przychodów - odprowadzanie 
ścieków w % 

X 

2)    
142,25 
                          

 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 %. 
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4.   Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług  
 w  roku  obowiązywania  nowych  taryf 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług 
Lp. Wyszczególnienie 

Współczynnik 
alokacji  

wg tabeli E 
grupa 1 

(zł) 
grupa 2 

(zł) 
ogółem (zł) 

0 1 2 3 4 5 
Zaopatrzenie w wodę 348 000,00          
1) koszty eksploatacji i 
utrzymania, w tym: 

    

  a)  koszty bezpośrednie:     
        -  amortyzacja lub odpisy   
           umorzeniowe 

A    

        -  wynagrodzenie z 
narzutami 

A   100 000,00 

        -  materiały A   8 000,00 
        -  energia A   140 000,00 
        -  opłata za korzystanie ze  

środ. podatki i opłaty - 
inne 

B   30 000,00 

        -  usługi obce A   70 000,00 
-  pozostałe koszty A    

b)  alok.: koszty pośrednie     
-  rozliczenie kosztów   
   wydziałowych i 

działalności 
  pomocniczej 

A    

        -  alokowane koszty 
ogólne 

A    

2)  raty kapitałowe ponad 
wartość amortyzacji 

    

3)  odsetki A    
4)  naleŜności nieregularne A    
5)  marŜa zysku A    

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)  razem wartość niezbędnych 

przychodów 
    

2 Odprowadzanie ścieków 243 593 

 
1) koszty eksploatacji                      

i utrzymania, w tym: 
    

     a)  koszty bezpośrednie:     

 
        - amortyzacja lub odpisy    
          umorzeniowe 

C    

 
        - wynagrodzenie z 

narzutami 
C   73 550,00 

         - materiały C   20 000,00 
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         - energia C   150 000,00 

 
 -  płata za korzystanie ze 
środ,podatki i opłaty - 
inne 

D   13 000,00 

         - usługi obce C   30 000,00 
         - 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)  naleŜności nieregularne C      
5)  marŜa zysku C      

  
  
  
  
  6)  razem wartość niezbędnych 

przychodów 
      

 
 

 
 
5.   Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 

 
Taryfowa grupa 
odbiorców usług Lp. Współczynnik 

alokacji 
Wyszczególnienie Jedn. 

miary  
ogółem 

0 1 2 3  

 m3 154 013 
1 A SprzedaŜ roczna wody 

% 100 

zł 20 000,00 
2 B 

Przewidywane roczne opłaty za 
korzystanie ze środowiska - 
usługi zaopatrzenia w wodę % 100 

 m3 45 289 
3 C 

Ilość roczna dostarczanych 
ścieków 

% 100 

 zł 7000,00 
4 D 

Przewidywane roczne opłaty za 
korzystanie ze środowiska - 
usługi odprowadzania ścieków % 100 
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6.   Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
prostej 

 

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

0 1 2 
1 Zaopatrzenie w wodę                                                                                        

 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 
w tym: 

359 892,53 

 a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 
za ilość dostarczanej wody 

355 770,03 

 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 
stawką opłaty abonamentowej 

4122,50 

 2) zuŜycie wody w m3/rok 154 013 
 3) liczba odbiorców 1649 
 4) cena 1 m3 wody w zł/m3 1) 2,31 
 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 

2) 
2,50 

2 Odprowadzanie ścieków 
 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 159 417,28 
 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 45 289 
 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3  3) 3,52 

 


