UCHWAŁA NR XXIX/215/2017
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 23 lutego 2017 r.
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 (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
139, zm. Dz. U. 2015 r. poz. 1893, Dz. U. 2016 r., poz. 1250), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 dotyczą dostaw wody i odprowadzania ścieków dokonanych na okres
od 19.04.2017 r. do 18.04.2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.04.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza
Jan Minosora
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/215/2017
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r.
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1. Informacje ogólne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. opracował niniejszą taryfę, która
stanowi

zestawienie

cen

i

stawek

opłat

za

zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Lubsza na okres 12 miesięcy od dnia
19.04.2017 r. do dnia 18.04.2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 r. 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą oraz przepisów Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o

zatwierdzania

taryf

oraz

warunków

rozliczeń

za

zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe

ceny i

stawki

dotyczą

wszystkich

odbiorców

usług

wodociągowych

i kanalizacyjnych obsługiwanych przez Spółkę.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. działa na podstawie :
Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
Akt założycielski spółki z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2016 roku nr
Rep. A 6106/2016;
Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 30 grudnia 2016 roku Rep. A
nr 6835/2016;
Wpis do KRS 0000662876
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 985 700,00 zł pokryty w 100% wkładem niepieniężnym
przez Gminę Lubsza.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków.
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Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą - stanowi ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.
Zgodnie z zapisem w umowie spółki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000662876
przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel i usługi w zakresie:

1)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,

2)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,

3)

wykonywanie

instalacji

wodno-kanalizacyjnych,

cieplnych,

gazowych

klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
4)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,

5)

pozostała działalność wspomagająca działalności gospodarczej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 82.99.Z,

6)

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,

7)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z,

8)

działalność związaną z rekultywacją i pozostała działalnością usługową związana
z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z,

9)

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30 Z,

10)

pozostałe sprzątanie PKD 81.29 Z.

3. Rodzaj i struktura taryfy
Spółka ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych
grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków.
Spółka ustala taryfę wieloczłonową, zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej
wody wraz ze stawką abonamentową i analogicznie dla 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz stawki
abonamentowej.
Do ustalonych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług,
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
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4. Taryfowe grupy odbiorców

Woda

Zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

dokonywane

jest

dla

wszystkich

odbiorców

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana i
dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla zakładów
usługowych i produkcyjnych.
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych i
pozostałych odbiorców usług, przedsiębiorstwo ustala jednolitą taryfę zaopatrzenia w wodę ,
zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Gmina jest rozliczana,
jak wszyscy odbiorcy.
Ścieki
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów odprowadzania ścieków dla poszczególnych
odbiorców usług zakład ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług odprowadzania
ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od
towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Wszystkie ceny i stawki określono wg ceny netto, do której dolicza się podatek VAT zgodnie z
obowiązującą Ustawą o Podatku od Towarów i Usług.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup taryfowych odbiorców obowiązuje
taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 i 3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi:
cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m3) dostarczonej wody,
stawkę opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę naliczaną comiesięcznie każdemu
odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody.
Stawka opłaty wyrażana jest w złotych za 1 punkt poboru na 1 miesiąc. Opłata abonamentowa
obejmuje koszty utrzymania urządzeń wodociągowych w gotowości do świadczenia usług oraz
jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę (zawierania umów,
ewidencji odbiorców, aktualizacji danych).
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Tabela 1- cena za 1m3 wody
Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka
miary
zł/ m3

Wszyscy odbiorcy wody

Cena netto

3,26

Tabela 2- stawka opłat abonamentowych na odbiorcę wody za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych
Taryfowa grupa odbiorców

Wszyscy odbiorcy wody

Jednostka
Cena netto
miary
zł za jeden
punkt poboru na
2,89
1 miesiąc

Tabela 3- stawka opłat abonamentowych na odbiorcę wody w rozliczeniach z osobą korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym
Taryfowa grupa odbiorców
Osoba korzystająca z lokalu w
budynku wielolokalowym

Jednostka
miary
zł za m-c

Cena netto

2,89

Przy rozliczeniach za odbiór ścieków dla zidentyfikowanej grupy taryfowej odbiorców
obowiązuje taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli 4. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi:
cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m3) odprowadzonych ścieków,
stawkę opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków naliczaną comiesięcznie
każdemu odprowadzającemu ścieki niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków. Stawka opłaty
wyrażana jest w złotych za jeden punkt poboru na 1 miesiąc. Wprowadzona opłata abonamentowa
obejmuje koszty utrzymania urządzeń w gotowości do świadczenia usług. Ujęto w niej koszty
poboru energii elektrycznej na przepompowniach ścieków oraz ich konserwacji (Tabela 5).
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Tabela 4- cena za 1m3 ścieku
Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka
miary

Cena netto

zł/ m3

5,10

Wszyscy odbiorcy usług

Tabela 5- stawka opłat abonamentowych na odbiorcę odprowadzającego ścieki za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń
Taryfowa grupa odbiorców
Wszyscy odbiorcy usług

Jednostka
Cena netto
miary
zł za jeden
punkt poboru na
9,82
1 miesiąc

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
W

przypadku

stwierdzenia

niesprawności

wodomierza

głównego,

zgodnie

z umową, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie
3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio
miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, zgodnie z umową, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą sumie ilości dostarczonej
wody - średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w
przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usługi, w miejscu uzgodnionym ze Spółką
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Spółka, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza
koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa odbiorca.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierane są w dwumiesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
na warunkach określonych w umowie i w terminach określonych na fakturze.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1. Zakres świadczonych usług
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dokonywane jest w oparciu o takie same zasady technologiczne
i techniczne dla wszystkich odbiorców usług. Woda poddawana jest tym samym procesom dla
wszystkich odbiorców usług. W taryfie określona została stawka opłaty abonamentowej. Kalkulacja
przeprowadzona została na podstawie kosztów: utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za
wodę lub ścieki.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. obsługuje oczyszczalnię ścieków
w

miejscowości

Mąkoszyce,

a

tym

samym

prowadzi

również

działalność

w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania
określone: w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym 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 oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych, oraz ustalających wymagania dotyczących jakości wody
przeznaczonej

do

spożycia

wody przez

ludzi,

w

tym

wymagań

bakteriologicznych,

fizykochemicznych i organoleptycznych.
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W celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania wody użytkownikom w 2016 roku
została oddana do użytku nowa Studnia na terenie wsi Śmiechowice.
Woda

ujmowana

z

ujęć

Śmiechowice

jest

poddawana

procesom

uzdatniania

w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Śmiechowicach.
Woda ujmowana z ujęć Nowy Świat jest uzdatniania w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
Nowy Świat. Podlega ona procesom odżelaziania i osmozy.
Jakość produkowanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami i podlega badaniom zgodnie z
harmonogramem przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu.
Ścieki z miejscowości Mąkoszyce i Tarnowiec dostarczane są do oczyszczalni ścieków
w Mąkoszycach, gdzie poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania, a
następnie odprowadzane są do rzeki Smortawa. Odprowadzane ścieki spełniają warunki pozwolenia
wodno-prawnego i obowiązujących standardów w tym zakresie.
W kolejnych latach planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rogalice.
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