
UCHWAŁA NR II/12/14
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 
379, poz. 1072), oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 
147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238, poz. 1578; 
z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2014 r. poz. 822), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na okres od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę    
realizowanego przez Gminę Lutomiersk.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr  XLIV/308/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2014.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk i na tablicach 
ogłoszeń w Sołectwach Gminy  Lutomiersk.
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Załącznik do Uchwały Nr II/12/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
obowiązująca na terenie Gminy Lutomiersk w okresie

od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

1. Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na 

terenie gminy Lutomiersk na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Taryfa 
określa warunki jej stosowania. Opracowana została na podstawie 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. zm.) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 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) zwanym dalej 
rozporządzeniem.

Taryfowa cena dotyczy wszystkich odbiorców wody podłączonych do sieci 
wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Lutomiersk.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.
Gmina Lutomiersk prowadzi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody. Ujęcia 

i stacje uzdatniania wody znajdują się w Lutomiersku, w Kazimierzu, w Prusinowicach i w 
Szydłowie. Ujęcie i stacja w Szydłowie jest modernizowana i podejmie pracę na początku 
2015 roku.

Wieś Kolonia Bechcice zaopatrywana jest w wodę z zakupu z ujęcia znajdującego się 
przy ul. Wodociągowej w Konstantynowie, gdyż obecnie nie ma możliwości technicznych 
zaopatrzenia tej miejscowości w wodę z ujęć własnych.

W okresie letnim (lipiec sierpień), ze względu na zwiększone rozbiory wody teren 
miejscowości Mirosławice, Babice i Babiczki może być zaopatrywany w wodę z zakupu.

3. Taryfowe grupy odbiorców wody.
Na terenie gminy Lutomiersk wszyscy odbiorcy znajdują się w jednej grupie taryfowej.

4. Wysokość ceny za wodę.
W rozliczeniu za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa składająca się z ceny za 1 m3 dostarczonej wody.

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wynosić będzie 8 %.

Cena/stawkaLp. Grupa taryfowa 
odbiorców

Wyszczególnienie

Netto Z VAT

Jednostka miary

1 Odbiorcy wody Cena za 1 m3 dostarczonej 
wody

2,92 3,15 zł/m3

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
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i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
przeciętnych norm zużycia wody.

W budynkach wyposażonych w wodomierze, ilość pobranej wody ustala się na 
podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierza stosowane są rozliczenia według 
w/w rozporządzenia.

W przypadku niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie 
średniego zużycia w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem uszkodzenia wodomierza.

6. Stosowanie ceny.
W rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje taka sama cena dla budynków 

jednorodzinnych, wielorodzinnych, letniskowych, budynków użyteczności publicznej, 
budynków przeznaczonych na cele handlowo-usługowe i odbiorców przemysłowych.

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z produkcji własnej i z zakupu. Woda kupowana 
jest w cenie hurtowej po zł 1,61 za 1 m3. Dostawcą wody jest Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Konstantynów Łódzki.

7. Uzasadnienie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Gmina Lutomiersk prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zobowiązana jest do ciągłości dostaw. Gmina 
prowadzi remonty /przebudowy, naprawy/ na sieci wodociągowej, konserwację ujęć wody, 
wymiany /naprawy/ pomp głębinowych, wymiany wodomierzy i badania wody. Cała ilość 
produkowanej wody poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie 
i filtrowanie przez filtry żwirowo piaskowe i warstwę antracytu. Wodomierze u stałych 
mieszkańców odczytywane są czterokrotnie w roku, na terenach działkowych odczyty są 
dwukrotne. Inkasenci są jednocześnie konserwatorami stacji uzdatniania.

Określoną w taryfie cenę opłat za wodę stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych określonych w Regulaminie dostarczania wody wprowadzonym w życie 
Uchwałą Nr XII/59/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2007 r.

Jakość dostarczonej wody podlega badaniom w zakresie zgodności z normami 
krajowymi i europejskimi według harmonogramu uzgadnianego na początku każdego roku 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach.

Od roku 2014 r. jako producent wody - stosownymi zapisami w pozwoleniach 
wodnoprawych - gmina zobowiązana jest do badania składu tzw. wód popłucznych 
odprowadzanych ze stacji uzdatniania wody do rzek lub rowów.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości posiadają dostęp do sieci wodociągowej. 
Następuje stały coroczny wzrost liczby odbiorców wody – na dzień 1 grudnia 2014 r. jest 
to 3909 przyłączy ( w poprzednim roku 3812, a w 2012 r. - 3755) – przy liczbie stałych 
mieszkańców 7635 osób.

Sieć wodociągowa w Gminie Lutomiersk liczy 189 km.
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