PROJEKT

Uchwała Nr ….....................
Rady Gminy Zębowice
z dnia …................................
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków( Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.)
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§1
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Taryfa, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów na terenie Gminy Zębowice.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.

Uzasadnienie

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obecnie na terenie gminy Zębowice, która została
zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, utraci moc obowiązującą z dniem
31 grudnia 2017 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach dokonał analizy
ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę, z której wynika, że w przypadku
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy o 12 m-cy tj. na okres od
01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, przychody uzyskane z tytułu świadczonych
usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania
dotychczasowej taryfy w związku z działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę.
Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę został złożony w dniu 20 października 2017 roku.
•

zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach prowadzi na terenie
gminy Zębowice między innymi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę.
Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony
środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę stanowi produkcja i dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących
w eksploatacji Zakładu.
Zakład prowadzi swoje usługi na terenie gminy Zębowice, w oparciu o majątek stanowiący
własność komunalną gminy.

•

Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania taryf.
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy, istnieje możliwość przedłużenia czasu
dotychczasowych taryf na okres 1 roku.

obowiązywania

W chwili obecnej obowiązuje taryfa ustalona ( Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy
Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku ) na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
Podstawą ustalenia taryfy na okres 12 m-cy obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1
pkt
1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku z zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr
127,poz.886 z 2006r.) są planowanie koszty na podstawie kosztów poniesionych
w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa.
Zakład podjął decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania cen stawek i opłat na
kolejne 12 m-cy, uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania

z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz strukturę odbiorców zmiany
warunków ekonomicznych, zachowując należną staranność zmierzających do ochrony
interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.
Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowych przy zachowaniu obecnych
cen w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. nie przyniesie strat.

Taryfowa grupa
odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa obowiązująca
netto

wszyscy odbiorcy cena wody w zł/m3

3,31

wszyscy odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej
za okres rozliczeniowy

7,42

Zębowice dnia 20.10.2017r.
RADA GMINY Zębowice
za pośrednictwem
Wójta Gminy Zębowice
mgr inż. Waldemar Czaja

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.), zwanej dalej
"Ustawą", Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach niniejszym składa wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. na okres
od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Obowiązującą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy, a ceny i stawki
taryfowe zawarte w taryfie określono na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Zębowice.
Niniejszy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
opracowano zgodnie z przepisami ustawy, a szczególności w art. 24 ust. 9a-9c ustawy.
Załącznik:
Uzasadnienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Załącznik

do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę

UZASADNIENIE
WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I. Informacje ogólne
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę obowiązująca na terenie Gminy Zębowice została
zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała ta traci moc
obowiązującą z dniem 31 grudnia 2017 r.
Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w terminie 70
dni przed planowanym dniem wejściem w życie nowych taryf, przedstawia Wójtowi Gminy wniosek
o ich zatwierdzenie. Jednakże, w przypadku gdy nie planuje się zmiany obowiązującej taryfy może
zamiast złożenia wniosku o zatwierdzenie nowych taryf, złożyć wniosek o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy. Jak stanowi bowiem przepis art. 24 ust 9a, na uzasadniony
wniosek Rada Gminy, w drodze Uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf,
lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Koszty określone w aktualnie obowiązującej taryfie zostały zaplanowane na podstawie
kosztów poniesionych w roku obrachunkowym, poprzedzającym rok, w którym wprowadzona
została taryfa. Natomiast niezbędne przychody ustalono uwzględniając m.in. koszty eksploatacji
i utrzymania obiektów i sieci wodociągowych, opłat za korzystanie ze środowiska, podatków i
opłat lokalnych. Zakład dokonał analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę za okres 12
pełnych kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku, z której wynika,
że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres od 01 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości
koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy w związku z
działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Zgodnie z art. 24 ust 9b ustawy w uzasadnieniu wniosku zamieszczenia się
w szczególności informacje dotyczące:
1. zakres świadczonych usług,
2. warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy.

II. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach prowadzi działalność
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zębowice. Zakład zobowiązany jest do
zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody mając na uwadze ochronę interesów
odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem Zakładu według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PDK 36.00.Z).
Poza gospodarką wodociągową Zakład prowadzi także inna działalność gospodarczą, której koszty
nie obciążają kosztów dostarczania wody.
Prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenie w wodę jest realizowane w
szczególności, w oparciu o:
1. Uchwałę Nr V/30/2003 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 24 lutego 2003r.
2. Regulamin dostarczania wody.
3. Umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych.
4. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, rozporządzenia ustalające wymagania dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych.
5. Pozwolenie wodnoprawne.
Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
– stanowi produkcja i dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji
Zakładu.
Zakład prowadzi swoje usługi na terenie gminy Zębowice w oparciu o majątek stanowiący własność
komunalną gminy.
III. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania taryf.
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy, istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy na okres 1 roku. Obecnie obowiązuje taryfa zatwierdzona Uchwałą Nr
XVI/123/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Podstawą ustalenia taryf na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 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) są planowane koszty na podstawie
kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest
taryfa. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane zmiany tych kosztów w roku
obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług.
Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowych przy zachowaniu obecnych cen
w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie przyniesie strat. Stwierdzono na
podstawie analizy, że sytuacja ekonomiczna Zakładu pozwoli na osiągnięcie pozytywnych wyników
działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Zakład podjął decyzje o przedłużeniu czasu obowiązywania cen stawek opłat, uwzględniając
również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenie
w wodę oraz strukturę odbiorców i zmiany warunków ekonomicznych, zachowując należyta
staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. W czasie
przedłużenia obowiązującej taryfy nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych
mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Zakładu. Obowiązująca taryfa i stawka opłaty
umożliwia pełne odzyskanie poniesionych kosztów, a przychody pokryć wszelkie koszty eksploatacji,
konserwacji i remontów.
Do niniejszego wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę (podstawa prawna: art. 24 ust. 9c ustawy).

