
 

 

UCHWAŁA NR XII/118/2015 

RADY GMINY IWANOWICE 

z dnia 9 grudnia 2015 roku 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) na okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2016 r. dostarczaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 

2015 r., poz. 1045) oraz art. 24 pkt. 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2014 r., poz. 822) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o. o., przedłuża się 
jako obowiązujące na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mirosław Rosa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 8238



 

Załącznik do Uchwały Nr XII/118/2015 

Rady Gminy Iwanowice 

z dnia 9 grudnia 2015 r. 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

1) Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa 

warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) na okres 

12 miesięcy: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

 Podstawa prawna opracowania taryfy: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz. 822), zwana dalej Ustawą, 

- 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 (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem. 

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowych 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach 

Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami 

opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za 

jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki 

opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania 

powierzchni. 

Niniejsza taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za przekroczenia warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, gdyż Przedsiębiorstwo nie odbiera ścieków 

przemysłowych. 

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o. o. prowadzi na terenie Gminy Iwanowice 

(część wsi Narama i Żerkowice) działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo 

zobowiązane 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 

działalności przedsiębiorstwa stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie 

i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych, 

3) Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 

zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na postawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz brak zróżnicowania 

kosztów zaopatrzenia w wodę dla poszczególnych grup usługodawców, występuje jedna grupa taryfowa 

odbiorców, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Cena jest 

jednostkowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców. Taryfa zawiera opłatę abonamentową. Opłata ta 

została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczenia i odczytu oraz kosztów utrzymania 

w gotowości urządzeń wodociągowych. 

4) W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują ceny i stawki oraz zasady ich stosowania. 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

1. cena – wyróżniona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody. 

2. stawka opłaty abonamentowej – nie zależna od ilości dostarczonej wody, płacona za każdy miesiąc bez 

względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych za 

1 odbiorcę/miesiąc. 

Rozliczenie stawki za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 

– wynika z kosztów przeprowadzenia odbioru technicznego przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. 

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 do 12 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów 

i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami. 
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Wysokość cen za dostarczoną wodę: 

Lp

. 
Taryfowa Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena 

netto 
Jednostka 

miary 
0 1 2 3 4 

1 Wszyscy odbiorcy zaopatrywani 
w wodę przez PUK w Michałowicach na 

terenie Gminy Iwanowice (część wsi 

Narama i Żerkowice) 

Cena za dostarczoną 
wodę 

3,00 zł/m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
7,50 zł./odbiorcę/miesią

c 

Wysokość stawek pozostałe usługi: 

Lp

. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena 

netto 
Jednostka 

miary 
0 1 2 3 4 

1 Odbiorca usługi Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych 

50,00 szt. 

5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 

a) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy 

i Rozporządzenia. 

b) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych 

w umowie. 

c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 

pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 

d) Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy 

pomiarowe. 

e) Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

f) W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, 

g) W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego 

zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to 

możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców: 

Zaopatrzenie w wodę: 

Taryfowa grupa odbiorców usług Zakres świadczonych usług 
0 1 

Wszyscy odbiorcy zaopatrywani 
w wodę przez PUK w Michałowicach na 

terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama 

i Żerkowice) 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, dostarczenie) nieruchomości 

dla celów spożycia i socjalno – bytowych, zakładów przemysłowych 

i usługowych 

7) Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych określonych w : 

- ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków(tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz. 822), 

- „Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującym na 

terenie Gminy Iwanowice, 

- umowach z Odbiorcami usług wodociągowych, 
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- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i wymagań stawianych jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mirosław Rosa 
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