
UCHWAŁA  Nr XII/81/15  

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 23 listopada 2015 r.  

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

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co 

następuje:  

§ 1.1. Zatwierdza się Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsta-

wioną przez Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnianach. 

2. Wymieniona w ust. 1 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wymieniona w § 1 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowią-

zuje od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany i Łubniańskim Wodociągom i Kanalizacji 

Sp. z o. o.. 

§ 4. Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ogłosi Taryfę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały na 

swojej stronie internetowej i w lokalnej prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XII/81/15 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

 

 

 

 

TARYFY 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY 

NA OKRES  

OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.  
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1. Informacje ogólne. 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Łubnia-

ny na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, póz. 

858), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-

czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.), 

zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Łubnianach, zwana dalej Spółką, prowadzi działalność 

w zakresie: 

poboru i dostarczania wody, 

odprowadzania ścieków, 

eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych w zakresie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej. 

Podstawową działalnością Spółki, jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, która prowadzona jest  na podstawie: 

decyzji Wójta Gminy Łubniany nr RB-7033/11/02 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zezwolenia na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, 

umowy z dnia 3 grudnia 2003 roku z Gminą Łubniany w zakresie realizacji pełnienia zarządu w jej imieniu 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.  

Na podstawie postanowień Ustawy Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw 

i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorcy usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów.  

Ten zakres usług jest podstawowym zakresem działalności Spółki. Poza nim Spółka prowadzi także inną 

działalność gospodarczą, związaną z działalnością podstawową, nie będącą jednak przedmiotem wniosku. Koszty 

i przychody z tej działalności zostały wyłączone księgowo i nie wpływają na kalkulację cen i stawek objętych 

wnioskiem. 

3. Rodzaj i struktura taryf. 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków skalkulowano – zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia - w sposób zapewniający: 
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uzyskanie niezbędnych przychodów, 

eliminację subsydiowania skrośnego, 

ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem stawek, 

motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego poboru wody i ograniczania zanieczyszczania odprowadza-

nych ścieków, 

prostotę obliczania należności za świadczone usługi i tym samym możliwość bieżącego sprawdzania ich wyso-

kości przez odbiorców. 

Uwzględniając powyższe założenia przyjęto taryfę jednolitą i dwuczłonową dla wszystkich odbiorców na te-

renie Gminy Łubniany. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy, wg stawek niniejszej taryfy rozliczana będzie także Gmina Łubniany, za wodę po-

braną na cele publiczne oraz przeciwpożarowe. 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

Odbiorcy usług spółki nie zostali podzieleni na grupy. Ustalono jedną stawkę dla wszystkich odbiorców za 

dostawę 1 m
3
 wody i za odbiór 1 m

3
 ścieków oraz odrębną stałą miesięczną opłatę abonamentową. 

 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

W rozliczeniach z odbiorcami usług Spółka stosować będzie następujące taryfy:  

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

Cena za 1 m
3
 wody w PLN 

Netto Brutto 

Grupa I 2,95 3,19 

Taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

Dopuszczalne wartości zanie-

czyszczeń odprowadzanych ście-

ków 

Cena za 1 m
3
 ścieków w PLN 

Netto Brutto 

Grupa I ChZTCr   1200 mgO2/l  6,80 7,34 
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Stawka opłaty abonamentowej 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

Stawka w PLN/m-c 

Netto Brutto 

Grupa I 4,00 4,32 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy oraz urządzenia 

pomiarowe. 

6.1. Należności od klientów z tytułu świadczenia usług naliczane są w następujący sposób: 

składnik zmienny: wg wskazań licznika, obliczony jako iloczyn stawki netto za 1 m
3
 wody lub ścieków okre-

ślonej w taryfie i ilości (w m
3
) zużytej przez odbiorcę wody lub odprowadzonych ścieków, 

składnik stały: miesięczna opłata abonamentowa, którą każdy odbiorca  obowiązany jest zapłacić za bieżące 

odczyty liczników, wystawianie i dostarczanie faktur oraz utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urzą-

dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Do powyższych wartości netto doliczany jest należny podatek od towarów i usług. 

6.2. Rozliczenia z odbiorcami usług realizowane są z zachowaniem następujących zasad: 

rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie 

z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, 

o ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc,  

w którym były świadczone usługi, 

opłata abonamentowa naliczana jest co miesiąc niezależnie od tego, czy Odbiorca  pobierał wodę lub odprowa-

dzał ścieki w okresie rozliczeniowym, 

opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich Odbiorców, bez względu na wyposażenie  

w przyrządy pomiarowe, 

jeżeli Odbiorcy dostarczana jest woda i jednocześnie odbierane są ścieki opłata abonamentowa naliczana jest 

tylko jeden raz, 

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach  

i w terminach określonych w umowie, 

ilość wody dostarczonej do nieruchomości (w m
3
) ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

ilość odprowadzonych ścieków (w m
3
) jest równa ilości dostarczonej wody wg wskazań wodomierza głównego, 

chyba że Odbiorca zainstalował, na własny koszt wodomierz pomocniczy, określający ilość wody bezpowrotnie 

zużytej, to wówczas ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego 

i pomocniczego, 

Id: B1FA0477-B040-4CC6-973F-E2FAB65B5646. Podpisany Strona 5



ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych 

urządzeń, 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nie-

ruchomości, ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich trzech pełnych miesięcy po-

przedzających niesprawność wodomierza, a gdy to nie jest możliwe, w oparciu o przeciętne normy zużycia wo-

dy, określone odrębnym przepisem prawa. Ilość ścieków w takim przypadku przyjmuje się jako równą ilości 

wody ustalonej  

w powyższy sposób, 

jeżeli Spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość 

ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców. 

Spółka świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

prowadzone na terenie Gminy Łubniany. Usługi te świadczone są przez Spółkę z zachowaniem jednolitych stan-

dardów jakościowych dla wszystkich odbiorców, bez względu na ich położenie i wielkość pobieranej wody lub 

odprowadzanych ścieków. Dotyczy to zarówno odbiorców - osób fizycznych zamieszkałych w domach jednoro-

dzinnych  

i wielorodzinnych, jak również odbiorców – urzędów i instytucji użyteczności publicznej (urzędy administracji, 

jednostki oświatowe, ośrodki zdrowia, itp.) oraz podmiotów gospodarczych. 

Spółka ponosi pewne koszty stałe obsługi Odbiorców, niezależnie od tego, czy dany Odbiorca w okresie roz-

liczeniowym faktycznie pobierał wodę (i odprowadzał ścieki)  czy też nie. Ponoszenie tych kosztów wymuszone 

jest przez proces produkcji, dostawy wody  

i odprowadzenia ścieków oraz ustawowy obowiązek do gotowości świadczenia usługi w tym zakresie. Te czynniki 

są elementem naliczanej stałej miesięcznej abonamentowej opłaty, niezależnie od naliczania należności zmiennej 

z tytułu zużytej wody i odprowadzonych ścieków. 

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Określone w niniejsze taryfie ceny i stawki kalkulowane są przy zachowaniu standardów jakościowych ob-

sługi klientów wynikających: 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności opisane w Ustawie i Rozporządzeniu, 

z decyzji Wójta Gminy Łubniany nr RB-7033/11/02 z dnia 9 października 2002 roku na prowadzenie działalno-

ści w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

z umowy z dnia 3 grudnia 2003 roku z Gminą Łubniany w zakresie realizacji pełnienia zarządu w jej imieniu 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.  

z regulaminu zatwierdzonego przez Radę  Gminy Łubniany uchwałą nr VI/34/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku, 
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z postanowień zawartych w indywidualnych umowach zawartych z Odbiorcami usług. 

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi przez Ministra 

Zdrowia, a jej badania wykonywane są okresowo przez Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Opolu, niezależnie od bieżącej kontroli Spółki. 

W razie przerwy w dostawie wody Spółka zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując jednocześnie 

Odbiorców o jego lokalizacji poprzez odpowiednie ogłoszenie lub bezpośrednie pismo skierowane do nich. Spółka 

zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiednią jej jakość. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedobory w ilości dostarczanej wody, przerwy w jej dostawie lub 

odbiorze ścieków w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Spółki,  

w szczególności takich jak: 

przerw w dostawie energii elektrycznej, 

awarii sieci wodno-kanalizacyjnych lub ujęcia wody, 

okresowego wzrostu zapotrzebowania poboru wody ponad technologiczną wydajność sieci dostarczającą wodę 

lub odbierającą ścieki. 
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