
UCHWAŁA NR XVI/134/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług   na terenie Gminy 

Dębnica Kaszubska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1; 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. z 
dnia 23.05.2016 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą Nr VII/45/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska  
z dnia 27 maja 2015r.na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30 .06.2017 r.

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 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r., dopłatę do taryf grup odbiorców TG-1, 
w następującej wysokości:

1) zaopatrzenie w wodę za 1 m3 wody – w wysokości 0,15 zł netto plus podatek VAT,

2) odprowadzanie ścieków za 1 m3 ścieków w wysokości 0,63 zł netto plus podatek VAT.

2. 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 01 lipca 2016 r. 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

Krzysztof Badowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2016

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 maja 2016 r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków obowiązujące na terenie gminy Dębnica Kaszubska na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2015 r. do 
dnia 30.06.2016 r.

Taryfa została przygotowana na podstawie przepisów  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 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. Z 2006 r., 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. w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenie 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,

- odprowadzania i oczyszczanie ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryf

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. wnioskowaną kalkulację opłaty - 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia opiera na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych 
przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń i sieci 
wodociągowo – kanalizacyjnej.

Uwzględniając powyższe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków wyłoniono taryfę niejednolitą jednoczłonową obejmującą dwie grupy odbiorców usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 
zużycia wody lub odprowadzania ścieków. Dokonano podziału 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).
Odbiorcy rozliczani za ilość pobranej wody do spożycia i na 
cele bytowe.

TG - 2 Pozostali odbiorcy Odbiorcy pobierający wodę na cele produkcyjne w tym 
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produkcję rolną. Odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie 
zużytą (w tym ogrody, zieleń, opryski, cele p.poż.).
Instytucje o charakterze użyteczności publicznej w tym 
jednostki budżetowe (urzędy, szkoły, przedszkola, ośrodki 
zdrowia i inne podmioty). Placówki usługowe w tym 
gastronomiczne, handlowe, rzemieślnicze, pensjonaty i inne 
podmioty.

2) odprowadzanie ścieków:

Tabela 2. 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).
- odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków 
określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na 
podstawie wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
- odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków 
określoną w oparciu o  zużycie wody ustalonej 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 odprowadzanych ścieków 
określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustalona na 
podstawie wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach oraz odbiorcy 
rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w 
oparciu o zużycie wody ustalona na podstawie ryczałtu.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

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

Taryfa zawiera:

1. W rozliczeniach  za dostarczaną wodę:

a) cenę za 1m3 dostarczanej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza 
lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

b) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Wysokość opłaty abonamentowej wynosi 2 zł brutto w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

2. W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków:

a) cena za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość 
odprowadzanych ścieków, ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

b) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.
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W związku z wprowadzeniem dopłat do taryf z budżetu Gminy 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

x 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. TG - 1 2,91 0,15 2,76 2,98 zł/m3

2. TG - 2 3,42 0,00 3,42 3,70 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 netto dla 
odbiorców

Cena brutto 
dla odbiorców

Jednostka miary

x 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. TG - 1 5,55 0,63 4,92 5,32 zł/m3

2. TG - 2 6,17 0,00 6,17 6,67 zł/m3

3) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń Wskaźnik 
zanieczyszczeń

Jednostka Wartość 
dopuszczalna

I Grupa
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 mg 02 /l 500,00
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

metodą dwuchromianową
ChZTCr mg 02 /l 1000,00

3. Zawiesiny ogólne Zog mg/l 500,00
4. Azot ogólny N mG N/l 100,00
5. Odczyn pH mg P/l 15,00

II Grupa
6. Odczyn pH - 6,0 – 9,5

III Grupa
7. Chlorki Cl Mg Cl/l 1000,00
8. Chrom ogólny Cr MgCr/l 1,0
9. Chrom+6 Cr+6 Mg Cr+6 /l 0,2
10. Substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym ( tłuszcze)
Mg/l 100,00

Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzaniu ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych.

Lp. Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń Jednostka Wartość 
dopuszczalna

I Grupa
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen zł/kg BZT5 1,73
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen metodą 

dwuchromianową
zł/kg ChZTCr 1,77

3. Zawiesiny ogólne - Zog zł/kg Zog 1,72
4. Azot ogólny -N zł/kg N 2,18
5. Fosfor- P zł/kg P 1,74

II Grupa
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6. Odczyn Ph
- ph 1 przekroczenie wskaźnika do 0,5
- ph 2 przekroczenie wskaźnika od 0,5 do 1,5
- ph 3 przekroczenie wskaźnika od 0,5 do 2,5
- ph 3 przekroczenie wskaźnika o więcej niż 2,5

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

1,26
3,15

6,29

12,20
III Grupa

7. Chlorki zł/kg Cl 4,66
8. Chrom ogólny Cr og zł/kg Crog 660,42
9. Chrom+6 Cr+6 zł/kg Cr+6 825,20
10. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ( 

tłuszcze)
zł/kg 440,25

Do cen netto zostanie doliczany podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

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

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny  ustala się na podstawie 
ich wskazań, a w przypadku braku wodomierza głównego 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 
wskazania.

W przypadku braku wyposażania budynku w urządzenie pomiarowe ilość dostarczanych 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.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług 
pobiera wodę lub odprowadza ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez klienta czynnego 
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Określone w taryfie ceny i stawki opłat będą stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w 
zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez 
Radę Gminy Dębnica Kaszubska nr XLIX/328/2010 r. z dnia 27 sierpnia 2010 r., i uchwała nr XL 
VII/354/2014  z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/328/2010 z dnia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2016

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 maja 2016 r.

Tabela 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp. Taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług

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

x 1. 2. 3 4. 5 6. 7. 8.
1. TG - 1 2,91 3,15 0,15 0,17 2,76 2,98 zł/m3

2. TG - 2 3,42 3,70 0,00 0,00 3,42 3,70 zł/m3

Tabela 2. Zbiorowe  odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług

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

x 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. TG - 1 5,55 6,00 0,63 0,68 4,92 5,32 zł/m3

2. TG - 2 6,17 6,67 0,00 0,00 6,17 6,67 zł/m3
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