
Zarządzenie Nr 16/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 22.02.2022 r 

w sprawie ustalenia prewspółczynnika metrażowego na 2022 rok dla Urzędu Gminy 

w Bądkowie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm) oraz art. 86 ust. 2a-2h i ust. 22 i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w związku z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu określenia zakresu 

wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku 

niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r., poz. 999) zarządzam, co następuje: 

$1. Na podstawie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od 

towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych 

i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną według procentowego, w jakim 

infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, 

tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych 

i odebranych ścieków od Dostawców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów 

sześciennych wody dostarczonej i odebranych ścieków ogółem (tj. Odbiorców/Dostawców 

zewnętrznych i Odbiorców/Dostawców wewnętrznych) ustalam sposób określania proporcji 

z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych 

dostarczonej wody/odebranych ścieków od Odbiorców/Dostawców zewnętrznych (czynności 

opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków od 

Odbiorców/Dostawców zewnętrznych i Odbiorców/Dostawców wewnętrznych, zwanym 

prewskaźnikiem metrażowym. 

$2. Na podstawie danych z roku 2021 ustalam na rok 2022 prewspółczynnik metrażowy infrastruktury 

wodociągowej w wysokości 99%, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 

prewspółczynnik metrażowy infrastruktury kanalizacyjnej w wysokości 98%, według załącznika nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

$3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy zajmującemu się rozliczaniem 

podatku VAT. 

$4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr | 

do Zarządzenia Nr 16/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 22.02.2022 r. 

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej dla roku 2022 

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej jest obliczany według następującego 

wzoru: 

Woda dostarczona na rzecz OZ (m) 

PRE = Woda dostarczona na rzecz OZ + OW (m3) 
  

gdzie: 

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej) 

OZ oznacza Odbiorców zewnętrznych 

OW oznacza Odbiorców wewnętrznych 

Ę= 169 843,80 m* 

169 843,80 m? + 2 358,50 m3 
  = 98,63% 

PRE =99% 

Wójr 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 16/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 22.02.2022 r. 

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej dla roku 2022 

Prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury kanalizacyjnej jest obliczany według następującego 

wzoru: 

_ Ścieki odebrane DZ (m) 

- Ścieki odebrane od DZ + DW (m3) 
  PRE 

gdzie: 

PRE oznacza prewspółczynnik metrażowy (zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej) 

DZ oznacza Dostawców zewnętrznych 

DW oznacza Dostawców wewnętrznych 

36 025,40 m* a = 97,23% 
36 025,40 m3 + 1 026,40 m3 E 
  

PRE = 98% 
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