
UCHWAŁA NR XVI/192/2016 
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 24  ust.  1 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z póź. zm.)

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 15 sierpnia 2016 r. do 14 sierpnia 2017 r., 
przedstawione przez Eco Team Service Sp. z o.o.  we wniosku o zatwierdzenie taryf, stanowiące Załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2016 roku i podlegają ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/192/2016

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 7 lipca 2016 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

NA OKRES OD DNIA 15.08.2016 r. DO DNIA 14.08.2017 r.

Spis treści:

1. Informacje ogólne.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

4. Struktura i rodzaj taryf.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

7.2. Standardy jakościowe obsługi usług.

1. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa 
warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Łodygowice na okres 12 miesięcy: od dnia 
15.08.2016 r. do dnia 14.08. 2017 r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 139 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą oraz Rozporządzenia 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. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody przez Eco Team 
Service Sp. o.o.

Zgodnie z art. 22 ustawy,  taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdroju ulicznego, wodę zużytą na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
ze 100% udziałem Gminy w Łodygowicach. Prowadzi m.in. działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę. Spółka działa od 31.12.2012r. i  została powołana Uchwałą Rady Gminy XIX/195/2012 z dnia 
14 września 2012 roku.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług Spółka ma obowiązek zapewnić swoim 
odbiorcom dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości. W ramach prowadzonej działalności Spółka 
będzie świadczyć swoje usługi na wysokim poziomie, mając na uwadze ochronę interesów swoich klientów, 
dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz optymalizację kosztów działalności operacyjnej w celu ustalania 
opłat na możliwie niskim poziomie.
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Eco Team Service Sp. z o.o prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt BB.VIII NS-
REJ/KRS/000023/13/855 z dnia 14.01.2013 r. pod numerem 0000447463

Obszarem działania w zakresie dostarczania wody jest teren Gminy Łodygowice. Siedziba Spółki mieści się 
na ulicy Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia 
wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone 
usługi.

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę oraz sposób korzystania z urządzeń 
wodociągowych dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Gospodarstwa domowe, jednostki 

i zakłady użyteczności publicznej
a) Właściciele, zarządcy budynków zamieszkujący na terenie 
Gminy Łodygowice i rozliczający podatek od dochodów osób 
fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Żywcu; a rozliczani w 
oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza głównego bądź wodomierzy zainstalowanych 
w lokalach lub też zgodnie z normami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. 
z 2002 r. nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody.
b) Jednostki i zakłady użyteczności publicznej

2 Przemysł (z wyjątkiem pkt.3) Podmioty gospodarcze wykorzystujące pobraną wodę do celów 
produkcyjnych (z wyjątkiem przemysłu spożywczego)

3 Zakłady przemysłu spożywczego Podmioty gospodarcze wykorzystujące pobraną wodę do celów 
produkcji i dystrybucji wody oraz przemysłu spożywczego

4 Pozostali odbiorcy Jednostki prowadzące działalność handlową, usługową lub 
produkcyjną rozliczane na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego, właściciele i zarządcy budynków nie zamieszkujący 
na terenie Gminy Łodygowice i nie rozliczający podatku od 
dochodów osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żywcu oraz 
inne podmioty nie wymienione powyżej wykorzystujące pobraną 
wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Ceny z powyższej 
grupy taryfowej stosuje się również dla wody pobranej 
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wody zużytej do 
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

4. Struktura i rodzaj taryf.

Eco Team Service Sp. z o.o. wybiera dla zaopatrzenia w wodę: taryfę niejednolitą, wieloczłonową, która 
składa się z ceny za 1m³ wody i opłaty abonamentowej. Ceny za 1m³ wody i opłata abonamentowa są 
zróżnicowane dla poszczególnych grup odbiorców.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych 
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

1/ cena – wyrażona w złotych za 1m³ dostarczonej wody,

2/ stawka opłaty abonamentowej – zależnie od grupy taryfowej, ale niezależnie od ilości dostarczonej wody 
– płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też całkowitego jego braku 
wyrażonej w zł/ odbiorcę/m-c.

3/ dopłata – z budżetu Gminy, wyrażona w złotych za 1m³ dostarczanej wody w gospodarstwach domowych, 
jednostkach i zakładach użyteczności publicznej (określona odrębną uchwałą) .
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Opłaty za dostarczenie 1 m3 wody:

Cena w zł/m3Lp. Taryfowa grupa odbiorców

netto wraz z 
8% VAT

1 Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej. 6,25 6,75
2 Przemysł (z wyjątkiem spożywczego) 6,27 6,77
3 Zakłady przemysłu spożywczego 6,25 6,75
4 Pozostali odbiorcy 6,25 6,75

Opłaty abonamentowe na pokrycie kosztów odczytu wodomierza, rozliczenia należności za wodę oraz 
utrzymania gotowości do świadczenia usług:

Odbiorcy Stawka opłaty netto Stawka opłaty wraz z 8% 
podatku VAT

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza

5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza w budynkach wielolokalowych

2,44 zł/miesiąc 2,64 zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie norm 
przeciętnych zużycia wody

4,09 zł/miesiąc 4,42 zł/miesiąc

Odbiorcy przemysłowi 15 zł/miesiąc 16,20 zł/miesiąc

Ceny i stawki opłat, zgodnie z  §2, pkt.9 do 11 Rozporządzenia zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

6.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi. W każdym sołectwie zaopatrywanym 
w wodę po zakończeniu okresu rozliczeniowego (okres dwóch miesięcy) prowadzony jest odczyt wodomierzy.

6.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 
pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

6.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych 
w umowie.

6.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
a w przypadku jego braku, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

6.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 
działania wodomierza.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane w sposób zróżnicowany, co powoduje utworzenie kilku grup 
taryfowych i stosowanie różnych cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynikają ze zróżnicowanych możliwości 
technicznych dostawy wody.

Opłata abonamentowa obejmuje koszty odczytu wodomierzy oraz koszty rozliczenia należności za wodę oraz 
utrzymanie gotowości do świadczenia usług.

7.2. Standardy jakościowe obsługi usług.
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Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy uchwalonym przez Radę Gminy Łodygowice Uchwałą 
Nr XXX/365/2014 z dnia 27.03.2014 r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi.
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