
UCHWAŁA NR XXIX/209/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
w miejscowości Potępa i Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 20 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 j.t.), art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 
Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala

§ 1. Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
poszczególnych taryfowych grup odbiorców w miejscowości Potępa i Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie, 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/209/17

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Rada Gminy

w Krupskim Młynie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

obowiązujące na terenie miejscowości Potępa oraz Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie

na okres od dnia 1.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r.
zatwierdzone uchwałą Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 kwietnia 2017 roku
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1. Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy dla miejscowości Potępa oraz Kolonii 
Ziętek w Krupskim Młynie na okres 12 miesięcy od dnia 1.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r.

Taryfy określają również warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 Ustawy z dnia 7.06.2001 r.                
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 j.t.)  zwanej dalej 
ustawą oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
świadczonych przez Gminę Krupski Młyn.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

2.  Rodzaj prowadzonej działalności.

Gmina Krupski Młyn prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków za 
pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, których jest właścicielem.

3.  Rodzaje i struktury taryfy.

Taryfy w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają:
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I.    W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a)  ceny za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierzy; 
opłata za dostarczoną wodę stanowi iloczyn ilości pobranej wody wg wskazań wodomierzy i ceny wody 
wyrażonej w zł/m3

b) stawkę opłaty abonamentowej - stałej zróżnicowanej dla czterech grup odbiorców liczoną w złotych na 
odbiorcę za okres rozliczeniowy miesięczny, przy zachowaniu przez przedsiębiorstwo wodociągowe 
gotowości urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw. Dla wody struktura taryfy stanowi taryfę 
dwuczłonową niejednolitą zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za 
dostarczoną wodę i różne opłaty abonamentowe.

II.     W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków taryfa zawiera cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków siecią 
ogólnospławną.Opłata za odprowadzone ścieki stanowi iloczyn ilości odprowadzonych ścieków, ustalanej na 
podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia i ceny za odprowadzone ścieki wyrażonej w zł/m3. Struktura taryfy stanowi taryfę 
jednoczłonową niejednolitą.

4.  Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych, dokonano podziału na zbiorowe 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich 
usługobiorców, wyłoniono cztery grupy taryfowe odbiorców usług.

W Kolonii Ziętek i przysiółkach Żyłka i Kanol:

GRUPA I - gospodarstwa domowe wszystkich form własności i budownictwa mieszkaniowego

GRUPA II - wszystkie podmioty niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe

GRUPA III - odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach  wielolokalowych, rozliczani indywidualnie na 
podstawie umowy z  przedsiębiorstwem  wodociągowo-kanalizacyjnym

GRUPA IV -  ogródki działkowe w Kolonii Ziętek, Rejon V i Va 

W miejscowości Potępa:

GRUPA I -   gospodarstwa domowe wszystkich form własności i budownictwa mieszkaniowego

GRUPA II -  wszystkie podmioty niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe

GRUPA III - odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach wielolokalowych, rozliczani 

indywidualnie na podstawie umowy z przedsiębiorstwem  wodociągowo-kanalizacyjnym

GRUPA IV - ogródki działkowe w Potępie, Rejon IV.

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków zarówno w Kolonii Ziętek jak i w miejscowości Potępa oraz 
w przysiółku Żyłka  wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:

GRUPA I - gospodarstwa domowe wszystkich form własności i budownictwa mieszkaniowego

GRUPA II - wszystkie podmioty niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe

5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami wody, o których mowa w pkt 4 taryfy obowiązują ujednolicone ceny oraz 
zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla poszczególnych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa 
dwuczłonowa niejednolita składająca się z:

5.1. ceny dostarczonej wody wyrażonej w zł za m3
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5.2. stawki opłaty stałej abonamentowej naliczanej co miesięcznie odbiorcy niezależnie od ilości pobranej 
wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody, przy zachowaniu przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe gotowości urządzeń do realizacji dostaw.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców przedstawia tabela 
nr 1 i 2.

Stawki opłaty abonamentowej stałej za dostarczoną wodę dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
przedstawia tabela nr 5.

Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodę zależne są od 
ilości i wyrażone są w złotych za m3  (zł/m3), przedstawia je tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 1. Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę w Kolonii Ziętek i przysiółkach Żyłka i Kanol 

Lp. Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto*
VAT 8%

Jednostka
miary

1 2 3 4 5 6
1. Grupa I Cena za 1m3 

dostarczonej wody
2,78 3,00 zł/m3

2. Grupa II Cena za 1m3 

dostarczonej wody
2,78 3,00 zł/m3

3. GRUPA III Cena za 1m3 

dostarczonej wody
2,78 3,00 zł/m3

4. GRUPA IV Cena za 1m3 

dostarczonej wody
2,78 3,00 zł/m3

Tabela nr 2.  Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę w miejscowości Potępa

Lp. Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto*
VAT 8%

Jednostka
miary

1 2 3 4 5 6
1. Grupa I Cena za 1m3 

dostarczonej wody
3,44 3,72 zł/m3

2. Grupa II Cena za 1m3 

dostarczonej wody
3,44 3,72 zł/m3

3. GRUPA III Cena za 1m3 

dostarczonej wody
3,44 3,72 zł/m3

4. GRUPA IV Cena za 1m3 

dostarczonej wody
3,89 4,20 zł/m3

Tabela nr 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w Kolonii Ziętek                                            
i przysiółku Żyłka 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto*
VAT 8%

Jednostka
miary

1 2 3 4 5 6
1. Grupa I Cena za 1m3 

odprowadzonych ścieków
2,96 3,20 zł/m3

2. Grupa II Cena za 1m3 

odprowadzonych ścieków
2,96 3,20 zł/m3

 Tabela nr 4.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w miejscowości Potępa

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto*
VAT 8%

Jednostka
miary

1 2 3 4 5 6
1. Grupa I Cena za 1m3 

odprowadzonych ścieków
10,37 11,20 zł/m3

2. Grupa II Cena za 1m3 

odprowadzonych ścieków
10,37 11,20 zł/m3

Tabela nr 5 
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Opłaty abonamentowe stałe 

GRUPA Taryfowa grupa odbiorców Stawka opłaty  netto
w zł/odbiorcę
miesięcznie

Stawka opłaty
brutto*

w zł/odbiorcę
miesięcznie

1. 2. 3. 4.
I gospodarstwa domowe wszystkich form własności 

i budownictwa  mieszkaniowego
rozliczane w oparciu o licznik główny

1,00 zł 1,08 

II wszystkie podmioty niezależnie od rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe

2,00 zł 2,16 

III odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach 
wielolokalowych, rozliczani indywidualnie na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem  
wodociągowo-kanalizacyjnym

0,50 zł 0,54 

IV ogródki działkowe 0,50 zł 0,54 

Do cen netto określonych w tabelach 1,2,3,4 i 5 będzie doliczony podatek od towarów i usług VAT 
według obowiązujących stawek ustawowych.

*Ceny brutto określone w tabelach 1,2,3,4 i 5 są cenami brutto na dzień zatwierdzenia taryfy.                               
W przypadku zmiany stawek podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki 
podatku VAT. 

6.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 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 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 związku z brakiem wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy 100% odbiorców usług 
w tym zakresie) – ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy ustala się jako równą ilości 
pobranej wody.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzania 
prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa 
on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach                        
i w terminach określonych w umowie.

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu                     
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia 
taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz 
budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe. Woda poddawana jest tym 
samym procesom, a dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
zainstalowało wodomierze główne.
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Większość odbiorców korzystających z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody jest równocześnie 
dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

7.2. Standardy jakościowe odbiorców usług.  

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, które zostały określone w „Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krupski Młyn” uchwalonym przez Radę Gminy 
Krupski Młyn uchwałą Nr VIII/50/ 07 z dnia 6 czerwca 2007 r.

Woda dostarczana do odbiorców ujętych w grupach taryfowych I - III w miejscowości Potępa pochodzi 
z własnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego miejscowości Potępa,  natomiast woda dostarczana do 
odbiorców we wszystkich grupach taryfowych w Kolonii Ziętek (I–IV) pochodzi z własnego ujęcia wód 
podziemnych zlokalizowanego w Ziętku. Ujęcia składają się ze studni głębinowych i Stacji Uzdatniania Wody.

Wszystkie studnie ujmują wody z utworów triasu środkowego, poziomu wodonośnego wapienia 
muszlowego.

Woda dla odbiorców z IV grupy taryfowej w miejscowości Potępa,  tj. ogródków działkowych 
w miejscowości Potępa Rejon IV dostarczana jest z własnego podziemnego ujęcia wody przy ul. Zielonej (dz. 
Nr 78) w Potępie. Woda jest ujmowana z warstwy wodonośnej zalegającej w utworach czwartorzędowych. 
Woda ta jest przeznaczona do podlewania upraw działkowych.
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