
 
UCHWAŁA Nr XXV.169.2017 

RADY GMINY W IMIELNIE 
z dnia 29 listopada 2017 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 
Imielno 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.  o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j.  Dz. U. z 2017r., poz. 328  z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Taryfy określone w  § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 stycznia 
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
 
§ 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia 
podjęcia uchwały. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały 
Nr XXV.169.2017 Rady Gminy w Imielnie           

z dnia 29 listopada 2017 roku 
 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA               
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW na okres od 1 stycznia 2018 roku do                  
31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Imielno 

Spis treści: 
1. Informacje ogólne 
2.  Rodzaj prowadzonej działalności 
3.  Rodzaj i struktura taryfy 
4.  Taryfowe grupy odbiorców 
5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
6.  Warunki rozliczeń 
7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Informacje ogólne 
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na 
terenie Gminy Imielno. 
Wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 12 miesięcy tj. na okres od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia 31.12.2018 r. został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia                           
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków ( Dz.U. z 2017 r, poz. 328 z późn. zm.),oraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy.                                                                                                                                                      
2.Rodzaj prowadzonej działalności. 
Urząd Gminy prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. 
Przedmiotem działalności, jest dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych. 
Urząd Gminy zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń                            
(modernizacja sieci, obsługa techniczna urządzeń w przepompowniach, hydroforniach                  
i ujęciach wodnych), jak również uzdatniania wody, dostarczania jej mieszkańcom                          
w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. 

3.Rodzaj i struktura taryfy 
Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczłonową zawierająca ceny i stawki opłat. 
Sporządzona taryfa obejmuje różne ceny dla poszczególnych grup odbiorców podane 
dla 1m3 dostarczanej wody i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego                    
w oparciu o wskazania wodomierza. 

4.Taryfowe grupy odbiorców. 
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń                              
z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych 
oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, dokonano 
podziału odbiorców usług zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na następujące 
taryfowe grupy odbiorców:                                                                                                                                   
1) Grupa 1 
- gospodarstwa domowe;                                                                                                                             
2) Grupa 2 

- przedsiębiorcy;                                                                                                                                                              
3) Grupa 3 

- pozostali odbiorcy                                                                                                                                                 
5. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT. 
W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w Rozdziale 4 Taryfy, obowiązują 
następujące poniżej określone ceny i stawki opłat. 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę stosuje się: 
- cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody  



- stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres 
miesięczny. 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się 
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania 
niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %. 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia 31.12.2018 r. dla Odbiorców usług z Gminy Imielno przedstawia się 
następująco:  
 
L. p. Grupa taryfowa  Wyszczególnienie  Cena  netto Jednostka miary 

1                    2                  3           4 5 
1 Gospodarstwa domowe cena za 1 m3  

dostarczonej wody 
 

2,63 
 

zł/m3 

2 Przedsiębiorcy  cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
 

2,62 
 

zł/m3 

3 Pozostali odbiorcy  cena za 1 m3  
dostarczonej wody 

 
2,51 

 

zł/m3 
4 Opłata abonamentowa  2,00  zł/m-c/odbiorca 

6. WARUNKI ROZLICZEŃ. 
- Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami 
ustawy i rozporządzenia taryfowego.  
- Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest pobierana w okresach kwartalnych                     
w których były świadczone usługi. 
- Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę niezależnie od tego czy 
Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 
- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę na warunkach i terminach 
określonych w umowie. 
- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty 
czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego. 
- W przypadku niesprawności 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 jest to nie możliwe, na 
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średnio -miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy jego 
niesprawności.  
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat: 
1)  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców: 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele 
wynikające z zadań gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu 
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego 
zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków 
użyteczności publicznej, przeznaczonych na działalność usługowo handlową                                 
i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Woda poddawana jest tym samym 
procesom technologicznym. 
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług: 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy 
zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających                             
z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Imielno oraz z umów zawartych z poszczególnymi 
Odbiorcami usług wodociągowych. 


