
 
Uchwała Nr L/409/2021 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 21 grudnia 2021 roku 

 
 
w sprawie: dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 
14 czerwca 2022roku. 
 
 
    Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst. 
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz  z art. 3 ust. 1 i art. 24 ust. 6 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 
2028), Rada Miejska  w Łomiankach uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1 
 
1. Ustala się dopłatę dla niżej wymienionych grup taryfowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wodę w 

wysokości: 
 

a) Grupa WS1- Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty 
produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, Gmina rozliczana z 
wody  pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -netto 0,18 zł./m³ 
 

b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty 
produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności  – 1 miesięczny okres 
rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -    netto 0,18 zł./m³ 

 
c) Grupa WG1 - Gmina rozliczana z wody zużytej na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do 

zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -    netto 0,18 zł./m³ 
 

 
2. Ustala się dopłatę dla niżej wymienionych grup 

taryfowych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w  wysokości: 
 

a) Grupa WS1 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 2 miesięczny okres rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -    netto 0,09 zł./m³ 
 

b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 1 miesięczny okres rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -    netto 0,09 zł./m³ 

 
c) Grupa SR1- gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, 

spółdzielnie mieszkaniowe  - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 2 miesięczny okres 
rozliczeniowy; 
- dopłata w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 czerwca 2022 roku                 -    netto 0,09 zł./m³ 
 
 
 

 



§ 2 
 

Kwoty dopłat o których mowa w §1 powiększone o obowiązujący podatek VAT, Gmina będzie przekazywać 
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na podstawie miesięcznych zestawień sprzedaży 
usług w terminie 14 dni od otrzymania zestawienia. 
 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do 

Uchwały  Nr L/409/2021 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 
 

w sprawie: dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 
14 czerwca 2022 roku. 
W dniu 12.02.2021r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. złożył do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w                                 
wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomianki na okres 3 lat. Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 24c 
ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, dokonał analizy prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki i zweryfikował ponoszone koszty oraz podstawy 
ustalania niezbędnych przychodów w okresie nowej taryfy. Ocenił prawidłowość zdefiniowanych grup taryfowych 
w oparciu o zapisy art.2 pkt 13 niniejszej ustawy, ustalonych cen na nowy okres taryfy, mając na uwadze zapisy §3 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r., w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472). Ceny za świadczone usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinny być skalkulowane w sposób zapewniający, 
między innymi, nie tylko ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, ale również 
uzyskanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych przychodów z danej działalności, które powinny pokrywać sumę 
planowanych kosztów, ponoszonych za świadczenie usług. 
W wyniku oceny przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę stanowisko stron postępowania, organ 
regulacyjny uznał, iż złożony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. wniosek spełnia 
wymogi ustawowe, a przedstawiona we wniosku kalkulacja, zdaniem organu regulacyjnego uzasadnia planowane 
ceny i stawki opłat za wodę i ścieki. 
 

W dniu 07.06.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Decyzję                                                         
Nr WA.RZT.70.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdzającą taryfęza zbiorowe zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łomianki na okres 3 lat. Zatwierdzona przez organ regulacyjny 
taryfa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 15.06.2021r. 

Zgodnie z  art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2021r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska w Łomiankach może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.  
Mając na uwadze sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy Łomianki, ochronę ich interesów i 
odciążenie w opłatach ponoszonych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, proponuje się wprowadzenie 
dopłat do grup taryfowych WS1, WS2, WG1, co uchroni odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych przed 
wzrostem cen i pozwoli na ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie. 
Wysokość dopłaty obliczono na podstawie prognozy ilości m3 odprowadzonych ścieków i dostarczonej wody.                    
Tak ustalone dopłaty będą skutkowały koniecznością wydatkowania z budżetu gminy w 2022 roku kwoty około                   
146tys. zł. brutto. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących w okresie od 01.01 do 14.06.2022r. 

Wyszczególnienie  Kalkulacja dopłaty 
 

Taryfa ogłoszo-
naDecyzją Nr 

WA.RZT.70.66.2021/4 
z dnia 12 maja 2021 r. 
Dyrektora Regional-

nego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Stawka 
dopłaty do 

1m3  

Dopłata za okres                                                                                          
od 01.01 do 14.06.2022 

 

Taryfa po 
uwzględnieniu 

dopłaty Lp 
taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

Opis  

Okres 
rozli-
cze-

niowy 

rodzaj cen i 
stawek opłat 

(zł/netto) (zł./netto) (zł./netto) (zł./brutto)  (zł/netto) 

cena wody (zł/m3) 4,63 0,18 97 870,58 105 700,22 
 

4,45 

1 
Grupa 
WS1 

gospodarstwa domowe, zarządcy 
budynków wielolokalowych, wspól-

noty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe pobierające wodę 
na cele socjalno-bytowe, użytecz-
ność publiczna, podmioty produk-
cyjne, handlowe, usługowe pobie-
rające wodę na cele prowadzonej 
działalności, Gmina rozliczana z 

wody  pobranej z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych 

2 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

4,94 -                   -                     -    

 

4,94 

 cena wody (zł/m3) 4,63 0,18 4 392,39        4 743,79 
 

4,45 

2 
Grupa 
WS2 

gospodarstwa domowe, zarządcy 
budynków wielolokalowych, wspól-

noty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe pobierające wodę 

na cele socjalno-bytowe, podmioty 
produkcyjne, handlowe, usługowe 
pobierające wodę na cele prowa-

dzonej działalności  

1 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

4,10 -                   -                     -    

 

4,10 

 cena wody (zł/m3) 4,74 0,18 24,66 26,63  4,56 

3 
Grupa 
WG1 

Gmina rozliczana z wody zużytej 
na cele przeciwpożarowe, do 

zasilania publicznych fontann, do 
zraszania publicznych ulic i pu-

blicznych terenów zielonych  

2 
mie-

sięczny 

stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

3,21 -                   -                     -    
 

3,21 

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w okresie od 01.01 do 14.06.2022r. 
Wyszczególnienie  Kalkulacja dopłaty 

 

Taryfa ogłoszo-
naDecyzją Nr 

WA.RZT.70.66.2021/4 
z dnia 12 maja 2021 r. 
Dyrektora Regional-

nego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Stawka 
dopłaty do 

1m3  

Dopłata za okres                                                                                           
od 01.01 do 14.06.2022 

 

Taryfa po 
uwzględnieniu 

dopłaty Lp 
taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

Opis  

Okres 
rozli-
cze-

niowy 

rodzaj cen i 
stawek opłat 

(zł/netto) (zł./netto) (zł./netto) (zł./brutto)  (zł/netto) 

cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

8,80 0,09 32 038,52 34 601,60 
 

8,71 

1 
Grupa 
WS1 

gospodarstwa domowe, za-
rządcy budynków wielolokalo-
wych, wspólnoty mieszkanio-

we, spółdzielnie mieszkaniowe, 
użyteczność publiczna 

2 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

7,93 - - - 
 

7,93 

cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

8,80 0,09 770,56 832,21 
 

8,71 

2 
Grupa 
WS2 

gospodarstwa domowe, za-
rządcy budynków wielolokalo-
wych, wspólnoty mieszkanio-

we, spółdzielnie mieszkaniowe 

1 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

5,62 - - - 
 

5,62 

cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

9,04 - - - 
 

9,04 

3 Grupa S1 
podmioty produkcyjne, han-

dlowe, usługowe  

2 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

7,93 - - - 
 

7,93 

cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

9,04 - - - 
 

9,04 

4 Grupa S2 
podmioty produkcyjne, han-

dlowe, usługowe  

1 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy)) 

5,62 - - - 
 

5,62 

cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

8,85 0,09 22,38 24,17 
 

8,76 

5 Grupa SR1 

gospodarstwa domowe, za-
rządcy budynków wielolokalo-
wych, wspólnoty mieszkanio-

we, spółdzielnie mieszkaniowe 
- RYCZAŁT 

2 
mie-

sięczny 
stawka opłaty 
abonamentowej                                                              
(zł/odb./okres 
rozliczeniowy) 

4,72 - - - 
 

4,72 

RAZEM DOPŁATY( zł./brutto) 145 928,61   
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