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Taryfa opłat za wodę 
(Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od 
odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę)
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1. Podstawy opracowania taryfy

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
gminy Dąbrowa Zielona na okres od 01 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 

Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07. 06 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 27 poz. 
747) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Rodzaje prowadzonej działalności



Obsługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi Urząd Gminy. Zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 07. 06. 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków Gmina ma obowiązek zapewnić ciągłą niezakłóconą dostawę wody 
w wymaganych ilościach, należytej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Gmina prowadzi 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody na Dąbku, Borowcach, Olbrachcicach i 
Soborzycach. 

Urząd Gminy posiada w eksploatacji na swoim terenie 

 km sieci wodociągowej 40, 33

 odbiorców wody        1.100, 00

3. Rodzaje i struktura taryfy

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona będzie stosować taryfę wieloczłonową stosowaną dla 
wszystkich odbiorców usług, która obejmuje:

 cenę za dostarczoną wodę – wyrażoną w złotych za 1m³ 

 stawkę opłat abonamentowych wyrażoną za 1 odbiorcę na miesiąc

4. Taryfowe grupy odbiorców

Ponieważ wszyscy odbiorcy wody cechują się podobnymi parametrami korzystania z 
usług a udokumentowanie różnic kosztami usług jest niemożliwe z uwagi na fakt dostawy 
wody jednakowej jakości ustalono jedną stawkę dla wszystkich grup odbiorców.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyróżnia 
się dwie grupy taryfowe:

Grupa I    „ Gospodarstwa domowe” – są to budynki mieszkalne jednorodzinne i 
wielorodzinne.

Grupa II  „ Pozostali odbiorcy” – są to w szczególności szkoły, przedszkola, ośrodek 
zdrowia, administracja samorządowa, instytucje kościelne, zakłady usługowe i produkcyjne.



5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

Lp Wyszczególnienie Rok obrachunkowy

1)

2)

3)

4)

5)

Ujęcie wody 

1. Wynagrodzenie 
2. Materiały – środki chemiczne
3. Energia
4. Pozostałe sługi
5. Podatki i opłaty
6. Amortyzacja

Sieć wodociągowa

1. Amortyzacja 

Wodociągi razem

Alokacja kosztów

Koszty całkowite

              29.645,- ( roczne)
10.427,-
79.054,-
33.783,-
13.716,-
     411,-

146.920,-

313.956,-

    3.139,-

317.095

I. Wyliczenie stawki opłat za wodę 

1) Koszty całkowite -  317 095
2) Ilość dostarczonej wody w m³ -    72 000
3) Koszty 1 m³ wody -      4, 40
4) Zysk 5% -      0, 22



Cena 1 m³ wody -      4, 62
Podatek VAT 7% -      0, 33
Cena 1m³ wody z podatkiem -      4, 95 

II. Opłata stała

Opłata za obsługę wodomierzy -    650 : 1100
(etat : ilość wodomierzy) =   0, 60

Koszty wodomierzy -    0, 33
Razem opłata stała za miesiąc -    0, 93 
Podatek VAT 7% -    0, 07
Opłata stała z podatkiem VAT -    1,- 

Rodzaje i wysokości cen i stawek
Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Stawka 
netto zł / m³

Stawka 
brutto zł/ m³

1. Grupa I
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m³ 

dostarczonej wody
Obecnie

1, 39 4, 95

2. Grupa II
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³

Dostarczonej wody
Obecnie

1, 50 4, 95

Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp Wyszczególnienie Stawka netto zł / Stawka brutto zł/ 



miesiąc miesiąc

1. Opłata za odczyt i rozliczenie 
wodomierza głównego u odbiorców 
posiadających przyłącze wodociągowe 

     
- 1,-

Doliczona stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem nieruchomości w 
przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczanie za wodę odbywa się na podstawie ilości zużytej wody w oparciu o 
wskazania wodomierzy głównych zainstalowanych w budynku. 

W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość wody  ustala się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, określonych na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14. 01. 2002 roku. ( Dz. U. 2002 r Nr 8 poz 
80).

Warunki stosowania cen i stawek opłat

W zakresie dostawy wody Gmina ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich 
odbiorców, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłat abonamentowych. 
Koszty te obciążają każdego odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej niezależnie od 
tego czy w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie bowiem 
występowanie tych kosztów wymusza proces gotowości dostarczania wody. 

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych 
odbiorców

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07. 06 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz „ Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” obowiązującym na terenie gminy Dąbrowa Zielona Gmina zapewnia zdolność 
posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i odpowiedniej jakości 
w sposób ciągły i niezawodny. 



W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina zaopatruje gospodarstwa 
domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych jednostki 
budżetowej i użyteczności publicznej, obiekty usługowe oraz dostarcza wodę na potrzeby 
jednostek straży pożarnej. 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są rozliczane i stosowane przy zachowaniu 
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych oraz standardów wyszczególnionych w regulaminie dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona stanowiących 
załącznik do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej nr IX/50/07 z dnia 01.02.2001 r. 

Gmina dostarcza wodę na podstawie zawartej na piśmie umowy z odbiorcą usług.  
Gmina realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29. 03. 2007 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Taryfa opłat za wodę została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i 
opublikowana w BIP.

                                  


