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UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" 
obowiazującej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. z dnia 
21.04.2011 r. zatwierdza się „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na 
okres od dnia 1.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 
Kaszubskiej Spółka z o.o., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Taryfa, o której mowa w ust.1, ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. 

§ 2. 1. Wprowadza się, na okres od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r., dopłatę do wszystkich taryfowych grup 
odbiorców, w następującej wysokości: 

1)zaopatrzenie w wodę: 

a) dla grupy TG-1 za 1 m3 wody – w wysokości 0,88 zł netto plus VAT, 

b) dla grupy TG-2 za 1 m3 wody – w wysokości 0,73 zł netto plus VAT 

2)odprowadzanie ścieków: 

a) dla grupy TG-1 za 1 m3 ścieków – w wysokości 1,00 zł netto plus VAT 

b) dla grupy TG-2 za 1 m3 ścieków – w wysokości 0,21 zł netto plus VAT. 

3. Zestawienie cen i dopłat do taryfowych grup odbiorców zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 roku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w terminie 7 dni od dnia podjęcia w drodze obwieszczeń, staraniem i na koszt 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska 

Jadwiga Karaś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2011

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 25 maja 2011 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 

Obowiązująca na terenie gminy Dębnica Kaszubska 
na okres: od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen na zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujące na terenie gminy Dębnica Kaszubska na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 
r. 

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. 

2. Rodzaj prowadzonej działalności 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez 
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Nr OS 6225-11/09 z dnia 06.05.2009 r. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi: 

- dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia, 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia 
wody lub odprowadzania ścieków. Dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców 
usług: 

1)zaopatrzenie w wodę: 

Tabela 1. Taryfowa grupa odbiorców usług 

 
Nazwa Taryfowa 

grupa 
odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

TG-1 Gospodarstwa 
domowe 

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości (budynki jednorodzinne 
i wielorodzinne, lokale w budynkach wielorodzinnych).
Odbiorczy rozliczani za ilość pobranej wody do spożycia i na cele bytowe 

TG-2 Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy pobierający wodę na cele produkcyjne w tym produkcję rolną. Odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie 
zużytą (w tym ogrody, zieleń, opryski, cele p.poż.). Instytucje o charakterze użyteczności publicznej w tym 
jednostki i zakłady budżetowe (urzędy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia i inne podmioty).Placówki usługowe 
w tym gastronomiczne, handlowe, rzemieślnicze, pensjonaty i inne podmioty. 

2)odprowadzania ścieków: 

Tabela 2. Taryfowa grupa odbiorców usług 
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Nazwa Taryfowa 

grupa 
odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

TG-1 Gospodarstwa 
domowe 

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości (budynki jednorodzinne 
i wielorodzinne, lokale w budynkach wielorodzinnych):
- odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustalona na 
podstawie wskazania wodomierza głównego oraz wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
- odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o zużycie wody ustaloną na podstawie 
ryczałtu. 

TG-2 Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki z:
- zakładów produkcyjnych w tym produkcji rolnej (poza gnojowicą),
- z instytucji o charakterze użyteczności publicznej w tym jednostek i zakładów budżetowych (urzędy, szkoły, 
przedszkola, ośrodki zdrowia i inne podmioty).
- z placówek usługowych w tym gastronomicznych, handlowych, rzemieślniczych, pensjonatów i inne podmioty nie 
wyszczególnione powyżej.
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustalona na 
podstawie wskazania wodomierza głównego oraz wodomierzy zainstalowanych w lokalach, oraz odbiorcy rozliczani 
za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o zużycie wody ustaloną na podstawie ryczałtu. 

4. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

W związku z wprowadzeniem dopłat do taryf z budżetu Gminy ceny za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków przedstawiają się następująco: 

1)dostawa wody: 

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody 

 
Lp Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Cena /stawka opłaty 
netto 

Dopłata z budżetu Gminy do 
ceny netto 

Cena netto dla 
odbiorców 

Cena brutto dla 
odbiorców 

Jednostka 
miary 

0 1 2 3 4 5 6 
1 TG-1 3,15 0,88 2,27 2,45 zł/m3 
2 TG-2 3,31 0,73 2,58 2,79 zł/m3 

2)odprowadzanie ścieków: 

Tabela 4. Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków 

 
Lp Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Cena/stawka opłaty 
netto 

Dopłata z budżetu Gminy do 
ceny netto 

Cena dla 
odbiorców 

Cena brutto dla 
odbiorców 

Jednostka 
miary 

0 1 2 3 4 5 6 
1 TG-1 4,82 1,00 3,82 4,13 zł/m3 
2 TG-2 5,06 0,21 4,85 5,24 zł/m3 

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

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

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich 
wskazań, a w przypadku braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazana. 
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenie pomiarowe ilość dostarczonych ścieków ustala się jako 
równą ilości pobranej wody. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na 
koszt odbiorcy usług. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2011

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 25 maja 2011 r.

Zestawienie cen i dopłaty do taryfowych grup odbiorców 

Tabela 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców Cena netto Cena brutto Dopłata z budżetu Gminy do ceny 

netto 
Dopłata z budżetu Gminy do ceny 

brutto 
Cena netto dla 

odbiorców 
Cena brutto dla 

odbiorców Jednostka miary 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 TG-1 3,15 3,40 0,88 0,95 2,27 2,45 zł/m3 
3 TG-2 3,31 3,58 0,73 0,79 2,58 2,79 zł/m3 

Tabela 2. Zbiorowe odprowadzenie ścieków 

 

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców Cena netto Cena brutto Dopłata z budżetu Gminy do ceny 

netto 
Dopłata z budżetu Gminy do ceny 

brutto 
Cena netto dla 

odbiorców 
Cena brutto dla 

odbiorców Jednostka miary 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 TG-1 4,82 5,21 1,00 1,08 3,82 4,13 zł/m3 
2 TG-2 5,06 5,47 0,21 0,23 4,85 5,24 zł/m3 


