
UCHWAŁA Nr XX/135/12 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 30 października 2012 roku 

w  sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody z wodociągu gminnego Gminy 

Lipno i taryfy za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 

własność komunalną 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszym 

zmianami ) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: D z. U. z  2006 r. Nr 123,       

poz. 858 z późniejszymi zmianami ) po wykazaniu przez Gminę Lipno kosztów 

zweryfikowanych przez Wójta Gminy Lipno pod względem celowości jej podnoszenia Rada 

Gminy Lipno 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Zatwierdza się przedłożoną taryfę cen za dostawę wody przez Gminę Lipno z wodociągu 

gminnego oraz taryfę  za oczyszczenie ścieków wprowadzonych do oczyszczalni ścieków 

kolektorami sanitarnymi stanowiącymi własność Gminy Lipno w wersji stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Taryfa obowiązuje na okres jednego roku tj. od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 
 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą wody                 
i oczyszczaniem ścieków, obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą ustawą taryfa podlega zatwierdzeniu w 
formie uchwały Rady Gminy.  
Na terenie Gminy Lipno funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego pełni 
bezpośrednio Gmina Lipno, nie tworząc do tych celów odrębnej jednostki organizacyjnej. Ze 
wskazanych względów taryfę przygotował Urząd Gminy obsługujący Wójta Gminy Lipno. 
Przedłożona taryfa została zweryfikowana w zakresie kosztów przez Wójta Gminy Lipno pod 
względem celowości ich podnoszenia. 
Przedłożony wniosek o zatwierdzenie taryfy zawiera dane przedstawiające poniesione koszty 
w roku obrachunkowym, obejmujące pełne 9 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz 
planowane do poniesienia koszty i planowane przychody na działalnościach w okresie 
obowiązywania taryfy. Planowane koszty na działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
obejmują koszty utrzymania i eksploatacji ujęd wody i sieci wodociągowej. 
W skład tych kosztów wchodzą płace obsługi ujęd wody i brygady remontowej usuwającej 
awarie, koszty energii elektrycznej, koszty materiałów i środków chemicznych, koszty opłat 
środowiskowych. Planowane koszty zwierają koszt modernizacji ujęd i sieci wodociągowej. W 
planie kosztów przyjęto wymianę zasuw, naprawę pomp, wymianę hydrantów i usuwanie 
bieżących awarii na sieciach wodociągowych oraz  badanie wody. Koszty nie zawierają marży 
zysku. Przy opracowaniu taryfy zachowano należytą starannośd zmierzającą do ochrony 
interesów odbiorców i minimalizacji kosztów uzasadnionych, tj. kosztów bieżącej 
eksploatacji niezbędnych do wykonania zadao wynikających z ustawy.  
Do 31 grudnia 2012 roku cena za 1 m3 wody wynosiła netto 1,80 zł dla wszystkich odbiorców 
plus 8% podatku VAT. 
Ponieważ na terenie Gminy Lipno głównymi odbiorcami wody są gospodarstwa domowe i 
gospodarstwa zagrodowe nadal utrzymano jedną grupę taryfową i zaproponowano cenę 
netto w wysokości 2,00 zł/m3, co stanowi brutto 2,16 zł/m3.  
Mając powyższe na uwadze przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały w proponowanym 
brzmieniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Załącznik 
        Do uchwały Nr XX/135/12 
        Rady Gminy Lipno 
        z dnia 30 października 2012 
 
 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Gmina Lipno 

 
 
 

 
TARYFA 

DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 

I  ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipno, 2012 rok 
 



 
Częśd I 

Objaśnienia pojęd i skrótów 
 
 
1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 

2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeo za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886), 

3. odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 
umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągowym, 

4. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29, 
5. sied -  przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest woda, będąca w posiadaniu Gminy Lipno, 
6. alokacja – uznanie określonej taryfowej grupy odbiorców usług właściwymi rodzajami 

kosztów i niezbędnych przychodów, 
7. ostatni rok obrotowy – ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe, 
8. rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 pełnych miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
9. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilośd pobranej wody, znajdujący się 

na każdym przyłączu, 
10. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sied wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 
wodomierzem głównym, 

11. taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorców wyodrębnionych na podstawie 
charakterystyki zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na 
podstawie sposobu rozliczeo za świadczone usługi. 

 
 
 

Częśd II 
Zakres prowadzonej działalności 

 
Sprzedawcą jest Gmina Lipno, która prowadzi samodzielnie działalnośd w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę bez tworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej do tego 
celu. Zaopatrzenie następuje z wodociągu gminnego, będącego własnością Gminy Lipno. 
Gmina Lipno  prowadzi działalnośd w zakresie gospodarki ściekowej w bardzo małym 
zakresie, albowiem  posiada sied kanalizacyjną częściową w Karnkowie, z której odprowadza 
ścieki do własnej oczyszczalni ścieków w Karnkowie. 
 
 
 
 
 



Częśd III 
Podział odbiorców na grupy 

 
W Gminie Lipno nie wprowadzono grup odbiorców i stosuje się jedną stawkę cenową dla 
wszystkich odbiorców z uwagi na to, że Gmina ma charakter wiejski a odbiorcami są 
gospodarstwa domowe i zagrodowe. 
 

Częśd IV 
Wysokośd cen 

 
1. Cena za dostarczoną wodę z wodociągu gminnego prowadzonego przez Gminę Lipno 
wynosi: 
a) cena netto – 2,0 zł/m3, 
b) cena brutto – 2,16 zł/ m3. 
2. Cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków wprowadzonych do oczyszczalni ścieków kolektorami 
sanitarnymi stanowiącymi własnośd Gminy Lipno wynosi: 
a) cena netto - 2,50 zł  /m3 

b) cena brutto - 2,70 zł/m3.  
 

Częśd V 
Zasady ustalania cen 

 
Bazowe ceny określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz z przepisami 
wykonawczymi tej ustawy. 
 

Częśd VI 
Warunki stosowania cen i opłat 

 
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w ustawie. 
2. W przypadkach: 

1) niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub 
warunków umowy sprzedaży usług przez odbiorcę, uszkodzenia lub stwierdzenia 
nieprawidłowych wskazao wodomierza, 

2) udzielenia bonifikat i naliczenia upustów przysługujących odbiorcy, 
3) nielegalnego poboru wody stosuje się odpowiednio postanowienie 6 rozdziału 

ustawy, przy czym opłaty za nielegalny pobór wody nalicza się na podstawie cen i 
stawek opłat netto bez podatku VAT. 

 

 
Częśd VII 

Zasady wprowadzenia zmian cen 
 
Taryfa może obowiązywad przez okres 1 roku, to jest od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku i po jej 
ogłoszeniu według obowiązujących przepisów. 


