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UCHWAŁA NR XLV/320/2022 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla odbiorców usług z terenu Gminy Żarnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r., poz. 559, 583) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), uchwala się: 

§ 1. Ustala się w 2022 r. z budżetu Gminy Żarnów dla wszystkich odbiorców grup taryfowych: 

1) Dopłatę do 1 m3 wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, należących do Gminy 

Żarnów, w wysokości: 

-  Taryfowa grupa W1 - 0,49 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W2 - 0,79 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W3 - 0,83 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W4 - 0,85 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

2) Dopłatę do 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, należących do Gminy 

Żarnów, w wysokości: 

-  Taryfowa grupa S1 - 2,92 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa S2 - 2,94 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

§ 2. Ustala się w 2023 r. z budżetu Gminy Żarnów dla wszystkich odbiorców grup taryfowych 

1) Dopłatę do 1 m3 wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, należących do Gminy 

Żarnów, w wysokości: 

-  Taryfowa grupa W1 - 0,22 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W2 - 0,53 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W3 - 0,57 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa W4 - 0,58 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

§ 3. Dopłatę do 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, należących do Gminy 

Żarnów: 

-  Taryfowa grupa S1 – 2,87 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

-  Taryfowa grupa S2 – 2,89 zł netto za każdy 1 m3 wody plus obowiązujący podatek od towarów  

i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 



Id: 1BBDF59D-87E5-418B-BCC8-DD253F27278B. Podpisany Strona 2 

 

§ 4. Dopłaty ustalone w §1 i §2 będą obowiązywać od dnia wejścia w życie taryfy zatwierdzonej decyzją 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Warszawie nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 11.07.2022 r. tj. od dnia 13.08.2022 r. Szczegółowe rozliczenie 

dopłat, o których mowa w §1 i §2, dokonane będzie w oparciu o faktyczną ilość zużytej wody i odprowadzonych 

ścieków, ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w §1 i §2 będą środki finansowe z budżetu Gminy Żarnów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 

Żarnów 

 

 

Sławomir Błażejewski 
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UZASADNIENIE 

W związku z otrzymaną w dniu 14.07.2022 r. decyzją Organu Regulacyjnego Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 11.07.2022 r. zatwierdzającą taryfę za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żarnów, na okres 3 lat, 

należy wskazać, że stawki opłat za 1 m3 dostarczanej wody i za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

znacznie wzrosną w stosunku do cen aktualnie obowiązujących. Dlatego uchwała zawiera taki poziom 

dopłat, aby odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, nie 

byli obciążani gwałtownymi wzrostami cen. 

 

Niniejsza uchwała jest podejmowana w celu złagodzenia społecznych skutków wysokich cen  

i stawek opłat w okresie obowiązywania nowej taryfy. Mieszkańcy oraz inne podmioty otrzymują 

zapewnienie, że będą uzyskiwać pewną korzyść, a mianowicie, nie będą musieli opłacać rachunków za 

część opłat z tytułu poboru wody oraz odprowadzania ścieków. Ponieważ, część tych kosztów pokryje 

Gmina Żarnów. Przyjęcie powyższej uchwały spowoduje ochronę odbiorców usług zaopatrzenia w 

wodę i odprowadzania ścieków przed nadmiernym wzrostem kosztów, co umożliwiają zapisy art. 24 

ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) cyt.: „Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 

jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.” 

 

W uchwale dopłatą obejmuje się wszystkie taryfowe grupy odbiorców usług. Są to wszyscy odbiorcy z 

terenu gminy, podzieleni ze względu na charakterystykę zużycia wody oraz wszystkich wytwórców 

ścieków komunalnych, odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej. 

 

Ustalono następujące taryfowe grupy odbiorców usług: 

 

1. Zaopatrzenie w wodę 

 

1.1. Grupa W1 - Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele bytowe, 

1.2. Grupa W2 - Pozostali odbiorcy - instytucje użyteczności publicznej, podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą pobierające wodę na cele prowadzonej działalności tj. placówki 

oświatowe, sklepy, zakłady usługowe, urzędy, instytucje, 

1.3. Grupa W3 - Gmina - woda pobrana z hydrantów  na cele p-poż, 

1.4. Grupa W4 - Gmina - woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, pobierana do 

zasilania publicznych fontann i do zraszania publicznych ulic, publicznych terenów zielonych. 

 

2. Odprowadzanie ścieków 

 

2.1. Grupa S1 - Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, 

2.2. Grupa S2 - Pozostali odbiorcy, budynki użyteczności publicznej, odbiorcy, prowadzący 

działalność gospodarczą tj. placówki oświatowe, sklepy, zakłady usługowe, urzędy, instytucje. 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup 

taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat (netto) zatwierdzone decyzją Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

Warszawie nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 11.07.2022 r.  Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.  
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Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, Decyzja nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 

11.07.2022 r.   

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 

 

Jednostka 

miary 

W okresie od  

1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 

13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 

25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

1 

 

 

W1 

cena za dostarczoną 

wodę 
3,73 3,46 3,49 zł/m³ 

  opłata abonamentowa 1,40 1,40 1,40 zł/m-c 

2 
W2 

cena za dostarczoną 

wodę 
4,03 3,77 3,80 zł/m³ 

  opłata abonamentowa 1,40 1,40 1,40 zł/m-c 

3 

 

 

W3 

cena za dostarczoną 

wodę 
4,07 3,81 3,84 zł/m³ 

  opłata abonamentowa 1,40 1,40 1,40 zł/m-c 

4 
W4 

cena za dostarczoną 

wodę 
4,09 3,82 3,85 zł/m³ 

  opłata abonamentowa 1,40 1,40 1,40 zł/m-c 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki, Decyzja WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 

11.07.2022 r.   

 

L.p. 

Taryfow

a 

grupa 

odbiorcó

w 

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 

 

Jednostka 

miary 

W okresie od  

1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 

13 do 24 

miesiąca 

obowiązywani

a nowej taryfy 

W okresie od 

25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

1 

 
S1 

cena za odprowadzone 

ścieki 
7,18 7,13 7,14 zł/m³ 

2 S2 
cena za odprowadzone 

ścieki 
7,20 7,15 7,15 zł/m³ 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz za odprowadzone ścieki, obowiązujące po 

dopłacie w 2022 r. 

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorcó

w 

Cena za dostarczoną 

wodę przed dopłatą  

 (zł/m³), 

Decyzja nr 

WA.RZT.70.25.202

2/5 

Kwota 

dopłaty 

(zł/m³) 

Cena po 

dopłacie 

w 2022 r. 

(zł/m³) 

Stawka opłaty abonamentowej  

(zł/m-c) 

1 W1 3,73 0,49 3,24 1,40 

2 W2 4,03 0,79 3,24 1,40 

3 W3 4,07 0,83 3,24 1,40 

4 W4 4,09 0,85 3,24 1,40 
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L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorcó

w 

Cena usługi 

odprowadzanych 

ścieków przed 

dopłatą, (zł/m³), 

Decyzja nr 

WA.RZT.70.25.202

2/5 

Kwota 

dopłaty 

(zł/m³) 

Cena po 

dopłacie  

w 2022 r. 

(zł/m³) 

 

1 S1 7,18 2,92 4,26  

2 S2 7,20 2,94 4,26  

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz za odprowadzone ścieki, obowiązujące po 

dopłacie w 2023 r. 

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Cena za dostarczoną 

wodę przed dopłatą, 

(zł/m³)  

Decyzja nr 

WA.RZT.70.25.2022/5 

Kwota 

dopłaty 

(zł/m³) 

Cena po 

dopłacie 

w 2023 r. 

(zł/m³) 

Stawka opłaty 

abonamentowej  

(zł/m-c) 

1 W1 3,46 0,22 3,24 1,40 

2 W2 3,77 0,53 3,24 1,40 

3 W3 3,81 0,57 3,24 1,40 

4 W4 3,82 0,58 3,24 1,40 

      

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Cena usługi 

odprowadzanych 

ścieków przed dopłatą, 

(zł/m³), Decyzja nr 

WA.RZT.70.25.2022/5 

 

Kwota 

dopłaty 

(zł/m³) 

Cena po 

dopłacie  

w 2023 r. 

(zł/m³) 

 

1 S1 7,13 2,87 4,26  

2 S2 7,15 2,89 4,26  

 

 

Podsumowując, dopłaty są w pełni uzasadnione i powodują zmniejszenie obciążeń dla finalnego 

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Żarnów. 
 

 


