
UCHWAŁA NR XLVII/275/17
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w Gminie Niemodlin

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566.) Rada Miejska 
w Niemodlinie po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Niemodlinie złożonego Burmistrzowi Niemodlina w dniu 22.11.2017r., uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w   Gminie Niemodlin załączone do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują na terenie Gminy Niemodlin w okresie od dnia 1 lutego 
2018  roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie 

Niemodlin.
  

Przewodniczący Rady:
Z. Palak

Id: B14E6C77-EC64-4009-A3B2-D6DE0F472F91. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XLVII/275/17

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 5 grudnia 2017 r.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW W GMINIE NIEMODLIN

1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Niemodlin w okresie 
12 miesięcy od dnia 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku z wyjątkiem usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych, których ceny i stawki opłat zostały 
określone w odrębnej uchwale taryfowej.

Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z póź. zm.) oraz zasad określonych w rozporządzeniu 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 2017 poz. 1701).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowo–kanalizacyjnych 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na terenie 
Gminy Niemodlin.
2. Objaśnienia pojęć używanych w taryfach:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków ,

2) regulamin – regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę 
Miejską w Niemodlinie Uchwała nr XII/67/07 z dnia 26.09.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 83, 
poz. 2586) zmieniona uchwałami:
a) z dnia 29.11.2007 r. Nr XV/82/07 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r., Nr 1, poz. 18),
b) z dnia 29.04.2008 r. Nr XXI/145/08 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r., Nr 39, poz. 1350),

3) rozporządzenie - rozporządzenie 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,

4) Gmina – Gmina Niemodlin,
5) Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

3. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie uchwały nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 
30.10.2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w drodze przekształcenia zakładów 
budżetowych, zmienionej uchwałą nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21.06.2011 r., 
zgodnie z którą przedmiot działania Zakładu obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych, za pomocą 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W zakresie działania Zakładu są również 
oczyszczalnie ścieków.
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Poza gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną Zakład prowadzi także działalność komunalną 
oraz zarządza nieruchomościami. Koszty tej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody 
i odbioru ścieków.
4. Rodzaj i struktura taryf

Ceny i stawki opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia – oparto na wartości niezbędnych 
przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów 
bieżącej eksploatacji, utrzymania należących do Gminy urządzeń i sieci wodociągowych, sieci 
kanalizacji sanitarnej jak rownież planowanych zadań inwestycyjnych.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
świadczonych przez Zakład na terenie Gminy. Taryfy w ośmiu punktach przedstawiają rodzaj 
prowadzonej działalności Zakładu, taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen 
i stawek opłat, warunki prowadzenia rozliczeń i warunki stosowania cen i stawek opłat. Stawki 
opłat ujęte są w tabelach.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową.

5. Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy stosuje się jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług.
Stawkę opłaty abonamentowej różnicuje się dla odbiorców posiadających wodomierze główne,  

wodomierze dodatkowe oraz dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych.

Na podstawie niniejszych taryf rozliczana będzie także woda pobrana na cele określone 
w art. 22  ustawy i na podstawie zawartych umów precyzujących szczegółowe zasady pomiaru jej 
ilości oraz rozliczeń.
6. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 
wieloczłonowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na  
podstawie odczytu wskazań wodomierza,

- ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody płaconej w każdym 
miesiącu.

Tabela nr 1.
Cena za 1m3 dostarczonej wody

Cena
Taryfowa grupa odbiorców Jednostka 

miary netto brutto
1 2 3 4

Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności 
publicznej, przemysł, gastronomia, handel, 
usługi, Gmina za wodę pobraną na cele 
określone w art. 22 ustawy oraz pozostałe.

zł/ m3 4,87 5,26

Tabela nr 2.
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Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców wody
Cena

Opłata Jednostka 
miary netto brutto

1 2 3 4
Opłata abonamentowa dla odbiorców 
posiadających wodomierz główny zł  / miesiąc 6,62 7,15

Opłata abonamentowa dla odbiorców 
posiadających wodomierz główny i dodatkowy zł  / miesiąc 7,62 8,23

Opłata abonamentowa dla odbiorców 
korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych rozliczanych zgodnie
z zawartą umową

zł  / miesiąc 3,94 4,26

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody posiadających wodomierz główny obejmuje 
koszty eksploatacji i utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytu wodomierza 
oraz rozliczenia należności za pobraną wodę.

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz zwiększona jest 
o koszt dodatkowego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia w kalkulacji stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców 
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych nie uwzględniono kosztów eksploatacji 
i utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla odbiorców taryfa jednolita 
wieloczłonowa składająca się:

- z ceny 1 m³ ścieków płynnych odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ustalona na 
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza,

- ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków płaconej 
w każdym miesiącu.

Opłata abonamentowa dla odbiorców wody i ścieków jest naliczana odbiorcy usług od 
momentu przyłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych niezależnie od tego, czy 
odbiorca usług pobierał wodę, odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

Tabela nr 3.
Ceny za l m3 odprowadzanych ścieków

Cena
Taryfowa grupa odbiorców Jedn. miary

netto brutto

1 2 3 4

Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności 
publicznej, przemysł, gastronomia, handel, usługi oraz 
pozostałe.

zł/ m3 6,47 6,99

Tabela nr 4.
Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców odprowadzających ścieki
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Cena
Rodzaj abonamentu Jedn. miary

netto brutto

1 2 3 4

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki kanalizacją 
grawitacyjną i grawitacyjno – tłoczną zł / miesiąc 4,74 5,12

Za punkt rozliczenia odbioru ścieków uważa się, urządzenie pomiarowe lub odczyt
z wodomierza.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług odprowadzających ścieki kanalizacją 
grawitacyjną i grawitacyjno – tłoczną opracowana jest na podstawie kosztów eksploatacji 
i utrzymywania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela nr 5.
Stawki opłat za przyłączeniowych

Wyszczególnienie Jedn. 
miary Stawki opłat

netto brutto
1 2 3 4

Opłata przyłączeniowa wynikająca z kosztów przeprowadzania 
prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego 
przez odbiorcę usług

zł/szt. 104,10 128,04

Opłata przyłączeniowa wynikająca z kosztów przeprowadzania 
prób technicznych przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego 
przez odbiorcę usług

zł/szt. 114,51 140,85

Do cen i stawek określonych netto w tabelach 1 – 5 dolicza się należny podatek od towarów 
i usług.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w przypadku zmiany stawki podatku dla usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane 
w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.
7. Warunki prowadzenia rozliczeń

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone 
są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, na podstawie określonych w taryfach cen 
i stawek opłat oraz ilości pobranej wody i ilości odprowadzonych ścieków.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Zakładu 
w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich 
wskazań. Ilość ścieków z nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się 
w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych 
ścieków ustala się zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej 
w umowie.

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

W przypadku stwierdzenia niesprawności wskazań wodomierza głównego, jeżeli umowa 
nie stanowi inaczej, 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 
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podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w 
terminach określonych w umowie zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług 
zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, 
jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszt jego 
sprawdzenia.
8. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając 
na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania z zakresu ochrony środowiska, 
a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu 
o takie same zasady jakościowe, technologiczne i techniczne. Zakład w tym temacie kieruje się 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych występuje 
niezmienny proces ich utylizacji.
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