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UCHWAŁA Nr XXIV /160 /2017
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym U.t. Dz. U. z 20l6r. poz. 446 z późno zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia
7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (j.t. . Dz.U. z 2017 r., poz. 328),
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:
~1

l. Zatwierdza się przedłożone przez Referat Gospodarki Komunalnej w Wilczycach
taryfY za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
2. TaryfY, określone w ust. I obowiązują w okresie od l lipca 2017 r. do 30 czerwca
2018 r.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
~3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilczyce.

~4
Uchwała wchodzi w życie z dniem l lipca 20 I 7 r.

RADA GMINY
WILCZYCE
llIOj. świętokrzyskie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV II 60 /20 l 7 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 20 l 7 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późno zm.) do wyłącznej właściwości Rady
Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami w granicach
kompetencji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 328) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę podlegają zatwierdzeniu w
drodze uchwały Rady Gminy.
Referat Gospodarki Komunalnej w Wilczycach przedłożył Wójtowi Gminy
Wilczyce w dniu 21.04.2017 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf
w życie.
Wójt Gminy Wilczyce dokonał weryfikacji kosztów i sprawdził celowość ich
ponoszema.
Taryfy zostały opracowane na podstawie kosztów planowanych w 2017 r.
Po dokonaniu weryfikacji kosztów opracowano nowe taryfy określające ceny i opłatę
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV 1160 12017
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2017 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Spis treści:
I. Informacje ogólne.
II. Objaśnienie pojęć.
III. Zakres działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
IV. Taryfowe grupy odbiorców usług.
V. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
VI. Wprowadzenie nowych taryfowych cen i stawek opłat.

I. Informacje

ogółne.

I. Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę oraz zasady ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu.
2. Podstawą prawną opracowania taryf stanowią w szczególności:
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U.z 2017r., poz. 328), zwana dalej
"ustawą".
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i
zbiorowe
odprowadzanie
ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.).
3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach dotyczą odbiorców usług
wodociągowych.

II. Objaśnienie

pojęć używanych w taryfach.

I. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328),
2. Taryfy - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę,
3. Taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorcy usług charakteryzujący się podobnymi kosztami
świadczenia usług, wynikającymi w szczególności z ich zakresu rzeczowego,
charakterystyki konsumpcji wody oraz sposobu rozliczeń,
4. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
każdym przyłączu wodociągowym.

III. Zakres działałności gospodarczej

związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem

w wodę.

Urząd Gminy w Wilczycach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
w szczególności obejmujące:
I.Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
i jednorodzinnych oraz w budynkach instytucji publicznych,
2. Zaopatrzenie w wodę obiektów produkcyjnych i usługowych,
3. Dostarczenie wody - na potrzeby jednostek straży pożarnej.

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając koszty zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców usług wodociągowych
na następujące taryfowe grupy odbiorców usług.

l.
1.1.

taryfowej
Symbol
odbiorców usług
l.
Zaopatrzenie w wodę
ZWGD

1.2.

ZWP

1.3.

ZWGSP

Lp.

O.

grupy

Charakterystyka
taryfowej
grupy
odbiorców usłu!:!
2.
Gospodarstwa domowe - odbiorcy,
którzy zużywają wodę dla zaspokojenia
potrzeb spożywczych i socjalnobytowych; ludność w gospodarstwach
domowych, szkołach, publicznej służbie
zdrowia i obiektach kultu reli!:!iine!:!o.
Odbiorcy pozostali - odbiorcy nie
wymienieni w pierwszej grupie
taryfowej, którzy zużywają wodę
w procesach produkcyjnych
i technologicznych; w związku
z prowadzoną działalnością
gospodarczą, produkcyjną i usługową.

Gmina, rozlicza za ilość wody pobranej
przez jednostki straży pożarnej.

V. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
W rozliczeniu z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
l. Cena za dostarczoną wodę - wyrażona w złotych za l m'
2. Opłata stała od jednego odbiorcy - 2,22 zł/m-c
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Taryfowa
odbiorców

grupa

ZWGD
ZWP
ZWGSP
ZWGD,ZWP,ZWGSP

Wyszczególnienie

Cena za dostarczoną
wode
Cena za dostarczoną
wode
Cena za dostarczoną
wode
Opłata
abonamentowa

Cena/stawka

opłat

Jednostka
miary

cena
netto
4,26 zł

Podatek
VAT 8%
0,34 zł

cena
brutto
4,60 zł

4,93 zł

0,39 zł

5,32 zł

zł/m'

4,26 zł

0,34 zł

4,60 zł

zł/m'

2,06 zł

0,16 zł

2,22 zł

zł/od
jednego
odbiorcy
na miesiac

zł/m'

VI. Wprowadzenie nowych taryfowych cen i stawek opłat.
lo Taryfowe ceny i stawki opłat, zgodnie z art.20 ustawy obowiązują przez okres l roku, nie
wcześniejjednak niż po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
2. Nowe taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym przepisami art. 24 ustawy.
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