
RADA GMINY

42-235 L€lów
ul. zczekocjńska 18

teł. (O-34) 355 00 74

UCHWAŁA NR L/378/2014
RADY GMINY LELÓW

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858

z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala;

1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. taryfę dla zbiorowego

zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów w brzmieniu

określonym w załączniku do niniejsze uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od I kwietnia 2014 r. i podlega

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów.

Przewod Iźz cRady Gminy Lelów

AndrzJ ański

RADCA WNY



Rż-\DA GMINY

42-235 Liów
ul. Szczekocjrska 18

tel. (O-34) 355 QQ 74

Załącznik do uchwały Nr L/378/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 marca 20 14 r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

C

Obowiązująca na terenie Gminy Lelów
na okres

od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Spis treści:

1. Informacje ogólne

2. Rodzaje prowadzonej działalności

3. Rodzaj i struktura taryfy

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości

w przyrządy i urządzenia pomiarowe

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych

grup odbiorców.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.



1.Informacje ogólne

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 Lelów na okres 12 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2014 r.
dodnia3l marca20l5r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. 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), zwanego dalej

Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy

wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminę Lelów, z wyłączeniem odbiorców

i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych oddzielną

kanalizacją deszczową.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych

studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaje prowadzonej dzialalności.
Gmina Lelów prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Gmina Lelów zobowiązana jest do zapewnienia

ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzania ścieków mając

na uwadze dobro interesów odbiorców usług oraz wymogi środowiska, a także
optymalizację kosztów. Przedmiotem działalności Gminy Lelów w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest: ujmowanie,

uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących
w posiadaniu Gminy Lelów, zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków

za pomocą urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu

Gminy Lelów.

3. Rodzaje i struktura taryfy

W rozliczeniu za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa obejmująca:
1) cenę m3 dostarczonej wody
2) stawkę opłaty abonamentowej
W rozliczeniach za odebrane ścieki ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa obejmująca

cenę m3odebranych ścieków, z podziałem na dwie grupy taryfowe

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz

zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, tj.: kosztów
eksploatacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną
podstawową grupę taryfową odbiorców usług.

1.1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali
Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa



domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych

2. W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy
odbiorców:

2.1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali
2.2. Scieki dowożone

5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opiat

W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług, obowiązują
zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania:

- w rozliczeniu za dostarczoną wodę:

1) cena - wyrażona w złotych za lm3 dostarczonej wody,
2) stawka opiaty abonamentowej — nie zależnej od ilości dostarczonej wody,

płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub
też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług na miesiąc,

1) opiata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych- opłata ma charakter
jednorazowy, pobierana za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w
posiadaniu Gminy Lelów, wyrażona w złotych za przyłączenie.

- w rozliczeniach za odebrane ścieki:

2) cena-wyrażona w złotych za 1 m odbieranych ścieków,
3) oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych — opłata ma charakter

jednorazowy, pobierana za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Gminy Lelów, wyrażona w złotych za przyłączenie.

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z par.2, pkt.9 do 12 Rozporządzenia dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT). Zmiana stawki podatku od towarów i usług
powoduje zmianę cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

5.1. Wysokość cen i stawek opiat za dostarczoną wodę

Taryfowa Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
Lp grupa Netto z VAT miary

. odbiorców
1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa cena za 1 m3 3,33 3,60 zł/m3
domowe, dostarczonej wody
odbiorcy
przemysłowi i stawka opłaty 4,06 4,38 zł/odb.!m-c
pozostali abonamentowej



5.2. Opłata za przyłączenie do istniejących urządzeń wodociągowych
wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego
przez Odbiorcę usług

3 10,00 zł+ VAT

5.3 Wysokość cen za odebrane ścieki

Taryfowa Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
Lp. grupa Netto z VAT miary

odbiorców
1 2 3 4 5 6

1 Gospodarstwa cena za 1 m3
domowe, odprowadzonych 5,12 5,59 zł/m3
odbiorcy ścieków
przemysłowi i
pozostali

2 Scieki cena za 1 m3 ścieków 6,23 6,73 zł/m3
dowożone dowożonych

5.4 Opłata za przyłączenie do istniejącej kanalizacji - wynikająca z kosztów
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez Odbiorcę usług

3 10,00 zł + VAT

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia
O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodzę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierana jest za każdy
miesiąc, w którym były świadczone usługi.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobrał wodę w okresie rozliczeniowym.

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

Opłata abonamentowa dotyczy wszystkich odbiorców usług, bez względu
na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustała się,
jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustała się
na podstawie wskazań tych urządzeń.



Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy
zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem
prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Jeżeli Gmina Lelów świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest
urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustała się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach —

jako równą ilość ścieków określonej w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe —

na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza. Gmina Lelów na pisemny wniosek odbiorcy
usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku
braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego
sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za przyłączenie nieruchomości do urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych według stawki obowiązującej „ w terminie
wskazanym na fakturze VAT.

7. Warunki stosowania cen i stawek opiat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę o zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane
jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i
techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej
przeznaczonych na cele usługowo-handlowe odbiorców przemysłowych. Woda
podawana jest takim samym sposobem dla wszystkich odbiorców usług.

W zakresie dostawy wody Gmina Lelów ponosi jednakowe stałe koszty obsługi
swoich klientów, powiększone o koszt utrzymania wodomierza głównego.

Koszty te Gmina Lelów ponosi niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w
danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza
proces produkcji wody i gotowości do ich dostarczania.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest od wszystkich dostawców w
oparciu o takie same zasady techniczne.

Również parametry odbieranych ścieków z budynków jednorodzinnych i
wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz z budynków drobnej
wytwórczości i handlu wykazują podobne parametry zanieczyszczeń z uwagi na
podłączenie do sieci kanalizacyjnej tylko sanitariatów.

Zakres usługi przyłączenia do urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Lelów (zgodnie z 5 ust.7
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r.) obejmuje wykonanie



próby szczelności przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wybudowanego
przez Odbiorcę usług.

Wprowadzona taryfa gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację wyniku
na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizacje planowanych
i koniecznych remontów sieci i armatury wodociągowej.

7.2. Standardy jakościowe obsiugi odbiorców usiug

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z:
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę
Gminy w Lelowie uchwałą Nr XVIII/259/2006 z dnia 19.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Sł.
Nr 123 poz. 490)
- umów z poszczególnymi odbiorcami usług
- przepisów prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego, zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W celu poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo prowadzi bieżącą i stałą kontrolę
procesów produkcyjnych co pozwała na natychmiastową reakcję w przypadku
jakichkolwiek zakłóceń, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Stały nadzór nad jakością wody prowadzi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem,
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna. Ponadto prowadzona jest
regularna kontrola jakości wody w sieci w ramach monitoringu kontrolnego, oraz
monitoringu przeglądowego. Bieżące analizy jakości wody wykonywane są na
zlecenie Gminy Lelów przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub inne
akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Analizy ścieków oczyszczonych i surowych zgodnie z warunkami pozwolenia
wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami wykonywane są dwa razy do roku,

badania osadu na bieżąco według potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku. Na zlecenie
Przedsiębiorstwa wykonywane są przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Dla poprawy jakości obsługi usługobiorców Gmina Lelów prowadzi

systematyczną kontrolę pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na
bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach.

Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie

w Taryfie. W większości są to koszty eksploatacji i utrzymania, a także remontów sieci
i armatury sieciowej.

Przcw,.; R Ldy


