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DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie działając na podstawie przepisów art. 24b ust. l, art. 24c ust. 2, art. 27a ust.
l i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 2028, dalej: Ustawa), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 735, dalej:
KPA), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2021r., w przedmiocie zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Rudniki na okres 3 lat

zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
trzech lat, na terenie gminy Rudniki, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji i jej integralną część.

Na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA organ regulacyjny odstępuje od uzasadnienia decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w wysokości 530,07 zł w ciągu 14 dni od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o numerze: 61 1130 1017 0020 1510 6720
0022.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega
wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
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Stosownie do art. 24e ust. l Ustawy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna organ regulacyjny ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfa wchodzi w życie - stosownie do art. 24f ust. l Ustawy - po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik:

l. Taryfa zawierająca ceny i stawki optat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona
decyzją z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: PO.RZT.70.331.2021/D/MB.

Otrzymujg:

l. Gmina Rudniki, ut. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
2. RZTa/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
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Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: PO.RZT.70.331.2021/D/MB

o TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

NA OKRES 3 LAT

obowiązująca na terenie
gminy Rudniki
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1. Przepisy ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa
warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie Gminy Rudniki w okresie 3 lat.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2020 póz. 2028), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018
r. póz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie
dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminę Rudniki.

2. Rodzaj prowadzonej działalności,

Świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków zajmuje się Gmina Rudniki na podstawie art.
7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. z 2020 r. póz. 713 z późn. zm. ) oraz obowiązującego na terenie gminy
Rudniki Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXVIII/264/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 marca 2006 roku.

Zakres działalności stanowi:

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i
zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za
pomocą urządzeń wodociągowych;
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi
zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

•
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3. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się taryfę jednolitą
( zawierającą jednakową cenę usług dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę) i dwuczłonową składającą się z ceny odniesionej do 1 m"
dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres
rozliczeniowy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę jednolitą
jednoczłonową składającą się wyłącznie z ceny 1 m3 odprowadzonych i
oczyszczonych ścieków.
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4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj.,
kosztów eksploatacyjnych, modernizacji sieci i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, stosuje się następującą grupę odbiorców usług .

W zakresie zbiorowecio zaopatrzenia w wodę

Przyjęto jedną grupę taryfową W1 - wszyscy odbiorcy - obejmującą wszystkich
korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. gospodarstwa
domowe, obiekty użyteczności publicznej, zakłady prowadzące działalność
gospodarczą.

W zakresie zbiorowecfo odprowadzania ścieków
Przyjęto jedną grupę taryfową K1 - wszyscy odbiorcy - obejmującą wszystkich
korzystających z usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy usług.

Nie wyodrębniono większej liczby grup taryfowych w związku z faktem, że
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków cechują jednolite warunki techniczne świadczenia usług
dla wszystkich odbiorców.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców usług
stosuje się taryfę jednolitą dwuczłonową składającą się z:

a) ceny wyrażonej w złotych za 1 m dostarczonej wody,
b) stawki opłaty abonamentowej.

Opłata abonamentowa jest naliczana niezależnie od ilości dostarczonej wody , za
każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego
całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na
odbiorcę na okres rozliczeniowy wynoszący 3 miesiące. Opłata abonamentowa,
zgodnie z § 2 pkt6 Rozporządzenia, jest należnością przysługującą
przedsiębiorstwu za utrzymanie wodociągów w gotowości do świadczenia usług,
dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych oraz rozliczeń należności za
dostarczoną wodę. Stawka opłaty abonamentowej ustalona w taryfie obejmuje
koszty odczytów urządzeń pomiarowych i rozliczeń należności.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług
stosuje się taryfę jednolitą jednoczłonową składającą się z:
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a) ceny wyrażonej w złotych za 1 m odprowadzonych ścieków.

Tabela 1.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od
1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców usług

Cena zł/m3

netto

Stawka opłaty
abonamentowej

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

brutto* netto brutto
1 2 3 4 5 6

1 Grupa W1 2,69 2,91 4,00
ł

4,32

o
) Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące

Tabela 1.2 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od
13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.

LP. Taryfowa grupa
odbiorców usług

Cena zł/m3
Stawka opłaty

abonamentowej
zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy
netto brutto netto brutto

1 2 3 4 5 6

1 Grupa W1 2,69 2,91 4,00 4,32

o 1)Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące

Tabela 1.3 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od
25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców usług

Cena zł/m3

netto brutto

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy
netto brutto

1 2 3 4 5 6

1 Grupa W1 2,69 2,91 4,00 4,32

) Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
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Tabela 2.1 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy.

T

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług
cena zł/m

netto brutto
1 2 3 4

1. Grupa K1 8,46 9,14

Tabela 2.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki od 13 do 24
miesiąca obowiązywania taryfy.

TT

LP. Taryfowa grupa odbiorców usług
Cena zł/m

netto brutto
1 2 3 4

1. Grupa K1 8,46 9,14

Tabela 2.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki od 25 do 36
miesiąca obowiązywania taryfy.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług
cena zł/mT

i netto brutto
1 2 3 4

1. Grupa K1 8,60 9,29

"Do cen i stawek opłat netto zgodnie z§2pkt 1, 2, 6 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 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 2018 r.
póz. 472) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Stawka podatku VAT,
zgodnie z odrębnymi przepisami, na dzień opracowania niniejszej Taryfy wynosi 8%.

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

Gmina Rudniki stosuje rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zgodnie z przepisami określonymi w ustawie i
rozporządzeniu wymienionymi w pkt. 1 taryfy.
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1. Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie gminy w
wodomierze główne, ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na
podstawie ich wskazań. W nielicznych przypadkach braku wodomierza z uwagi
na warunki techniczne uniemożliwiające jego montaż, stosuje się rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm
zużycia wody (Dz.U. Nr 8, póz. 70).

2. Ilość odprowadzonych ścieków z budynków wyposażonych w urządzenia
pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku braku urządzeń
pomiarowych - jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie.

3. Jeżeli Gmina świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest
urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody , a w przypadku braku odniesienia
w tych normach- jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ta jest określona na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług
( art. 27 ust. 6 ustawy).

5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi
inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w
okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza.

6. Gmina na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie
potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa
on koszty sprawdzenia.

7. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im
oraz ilości świadczonych usług. Łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach trzymiesięcznych.

8. Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy okres rozliczeniowy, także w
przypadku braku poboru wody czy odprowadzania ścieków.

9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w
terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej
dostarczenia.

10. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje
jej zapłaty.
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7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane

jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i
techniczne. Dlatego też ustalono jedną grupę taryfową dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i jedną grupę taryfową dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka
opłaty abonamentowej obejmuje część kosztów stałych ponoszonych przez Gminę
za odczyt wodomierza głównego i rozliczenie należności, niezależnie od tego czy
poszczególny odbiorca będzie wodę pobierał czy też nie.

W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług
znajdują się:

• ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody o parametrach zgodnych z
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi jakości wody przeznaczonej
do spożycia;
montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w
miejscu do tego przeznaczonym;
okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w
zakresie i z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami;
utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń
wodociągowych dostarczających wodę do instalacji należących do odbiorców
usług;
odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez odbiorców usług
kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i
pozwoleniami wodnoprawnymi na szczególne korzystanie z wód;

• utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń
kanalizacyjnych odbierających ścieki z nieruchomości należących do
odbiorców usług kanalizacyjnych.

W eksploatacji Gminy znajduje się:
ujęcie wody ( 2 studnie głębinowe) wraz ze stacją uzdatniania wody,
przepompownia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi - 3 zbiorniki stalowe o
pojemności 200 m3 każdy,
121,64 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
2 oczyszczalnie ścieków o przepustowości 150 m /dobę i 200 m3/dobę,
5 strefowych przepompowni ścieków,
645 indywidualnych pompowni ścieków,
40,12 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne
odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług,
wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
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7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Gmina dostarcza wodę w ilości oczekiwanej przez odbiorców, a jakość wody

produkowanej przez Gminę jest zgodna z normami krajowymi. Parametry jakościowe
są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r. póz. 2274).

W ramach standardów jakościowych obsługi odbiorców usług Gmina spełnia
obligatoryjne wymagania dotyczące poziomu świadczonych usług wynikające z
przepisów prawa oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Rudniki.

Gmina dostarcza nadto odbiorcom usług niezbędne informacje, w szczególności:
1) Informacje na temat praw przysługujących odbiorcy i obowiązków dostawcy

wody/odbiorcy ścieków, warunków zawierania umów, sposobów załatwiania
reklamacji i dochodzenia praw, sposobów rozliczeń,

2) Informacje finansowe - o wysokościach cen i opłat za wodę oraz ścieki
wynikających z zatwierdzonych taryf,

3) Informacje na temat procedur obowiązujących w Gminie ( informacje o
warunkach podłączenia do sieci, informacje o procedurach odczytu
wodomierzy i fakturowania, wpłacania należności, zgłaszania i usuwania
awarii, wstrzymywania dostawy wody, rozwiązywania umów).
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