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1.  Informacje ogólne  

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z 

komunalnej sieci wodociągowej Gminy Rymanów oraz określa warunki ich stosowania 

obowiązujące na terenie gminy Rymanów na okres 12 miesięcy :  

 

                              od dnia 01 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

Podstawa prawna opracowania taryfy: 

 

- ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.  z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.), zwana dalej 

ustawą, 

 

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 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. 

  

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia        

w wodę świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.  

Stosownie do art. 22 ustawy taryfy obejmują także cenę za wodę pobraną na cele 

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

2.  Rodzaj prowadzonej działalności.  

 

Przedmiot działalności Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowi: 

hurtowy zakup, rozprowadzanie i sprzedaż wody dla Odbiorców, z którymi zawarto umowy, 

za pomocą urządzeń wodociągowych stanowiących komunalną własność Gminy Rymanów     

w użytkowaniu Zakładu. 

 

3.   Rodzaj i struktury taryfy.  

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów 

zaopatrzenia w wodę tj.: kosztów eksploatacyjnych, oraz kosztów obsługi odbiorców,            

w taryfach dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy w ramach jednolitej taryfy. 

 

Grupa „I” - Gospodarstwa domowe w tym: 

1) dostawa wody dla gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie wodomierzy 

głównych, 

2) dostawa wody dla gospodarstw domowych, rozliczanych na podstawie wodomierzy         

w lokalu i  wodomierza głównego, 

3) dostawa wody dla gospodarstw domowych, rozliczanych na podstawie norm, 

 

Grupa „II” - Pozostali odbiorcy usług w tym: 

1) dostawa wody dla pozostałych odbiorców, rozliczanych na podstawie wodomierzy 

głównych, 

2) dostawa wody dla gospodarstw domowych, rozliczanych na podstawie wodomierzy         

w lokalu i  wodomierza głównego, 

3) dostawa wody dla pozostałych odbiorców, rozliczanych na podstawie norm,  
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4.   Taryfowe grupy odbiorców usług.  

 

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują Odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi. 

 

Lp            Taryfowa grupa  

          odbiorców usług  

       

Charakterystyka taryfowej grupy Odbiorców usług 

  

Zaopatrzenie w wodę  : 

 

1. 
 

Grupa I   

 

- gospodarstwa domowe  
           

- odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną na podstawie   

   wskazań wodomierza głównego lub wodomierza 

   zamontowanego w lokalu  

- odbiorcy rozliczani za zużytą wodę na podstawie norm 
 

2. 
 

Grupa II  

 

- pozostali odbiorcy  

- odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną na podstawie  

   wskazań wodomierza głównego lub wodomierza  

   zamontowanego w lokalu  

- odbiorcy rozliczani za zużytą wodę na podstawie norm 

- gmina do realizacji jej zadań własnych określonych  

   w art. 22 ustawy 

Użyte określenia oznaczają: 

 

1/ wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się 

na każdym przyłączu wodociągowym, 

 

2/ wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym 

lokalu nieruchomości  wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

w sposób uzgodniony z Zakładem. 

 

3/ wodomierz dodatkowy (podlicznik) - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, 

obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej „bezpowrotnie” na podlewanie 

ogródków, terenów zieleni itp.   

 

5.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.  

 

W rozliczeniach z Odbiorcami usług obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz 

zasady ich stosowania. 

 

W rozliczeniach za wodę : 

 

1/  cena - wyrażona w złotych za 1 m³ pobranej wody,  

 

2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zależna od ilości pobranej wody; za okres 

rozliczeniowy, wyrażona w złotych za okres rozliczeniowy od każdego Odbiorcy.   

Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym 

załącznik do umów z Odbiorcami, okres rozliczeniowy dla grupy taryfowej gospodarstwa 

domowe wynosi dwa miesiące, a dla pozostałych Odbiorców usług jeden miesiąc.   

 



 

 

5 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej 

odrębnymi przepisami. Aktualna wysokość podatku VAT wynosi 7 %. 

Wysokość cen za 1m
3
 wody.  

 

  Cena neto VAT  Cena brutto 

 Grupa  I  

gospodarstwa domowe 
5,40 zł 0,38 zł 5,78 zł 

 Grupa  II  

   pozostali odbiorcy 
5,40 zł 0,38 zł 5,78 zł 

 

Opłata abonamentowa od odbiorcy w zł/okres  rozliczeniowy:  

 

 Opłata netto VAT Opłata brutto 

 Grupa  I  

gospodarstwa domowe 
10,00 zł 0,70 zł 10,70 zł 

 Grupa  II  

   pozostali odbiorcy 
10,00 zł 0,70 zł 10,70 zł 

 

6.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości    

      w przyrządy i  urządzenia pomiarowe.  

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy  

i rozporządzenia wymienionych w pkt.1. 

Ilość zużytej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zamontowanego 

na przyłączu. Koszt montażu oraz koszty eksploatacji wodomierza głównego ponosi dostawca 

wody - Zakład, natomiast wodomierza dodatkowego - Odbiorca usług. W przypadku 

niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody 

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich  

3 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 z 3 miesięcy z analogicznego okresu poprzedniego roku. 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za 

każdy okres rozliczeniowy, także w przypadkach braku poboru wody.  

W razie braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustalona jest na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat oraz standardy jakościowe obsługi. 

 

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz 

standardów wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

uchwalonym przez Radę Miejską w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIV/338/06 Rady Miejskiej                 

w Rymanowie z dnia 30 marca 2006 r. 
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