UCHWAŁA NR XXX/202/16
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
które obowiązywać będą na terenie Gminy Przemęt.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, ze zm.) oraz art. 24a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta
Gminy Przemęt uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Przemęt.
1. Rodzaje i wysokości cen stawek opłat:
1.1

2.1

2.2

Grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka miary

Zaopatrzenie w wodę Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego
lub przeciętnych norm zużycia wody.
a) cena zaopatrzenia w wodę
3,13
zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej
4,50
zł/odbiorca/miesiąc
Grupa odbiorców
Cena netto
Jednostka miary
Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego, wodomierza własnego lub przeciętnych norm zużycia wody.
a) cena odprowadzania ścieków
8,48
zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej
3,50
zł/odbiorca/miesiąc
Grupa odbiorców
Cenna netto
Jednostka miary
Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza
głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego.
a) cena odprowadzania ścieków
10,48
zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej
3,50
zł/odbiorca/miesiąc
Cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%
2. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Opłata
Za przyłaczenie urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty(zł/przyłącze)
73,17

Za przyłaczenie urządzeń kanalizacyjnych

73,17

Cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%
3. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Każdy z
odbiorców zobowiązany jest do odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
spełniających wymogi dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych określonych na
podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni:
- BZT5

700 gO2 /m3

- ChZT

1000 gO2 /m3

- zawiesina ogólna

350 g/m3

- azot ogólny

200 gN NH4/m3

- fosfor ogólny
10 gP/m3 Wprowadza się stawkę opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych i komunalnych do urządzeń kanalizacyjnych w zależności od
przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach określonych powyżej, zgodnie z
poniższym wzorem:
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[zł/m3]

gdzie:

- Od – jednostkowa wartość opłaty dodatkowej (zł/m3)
- Ct – wysokość aktualnej opłaty wynikającej z taryf (zł/m3)
- Sp – wartość stężenia wskaźnika w ściekach badanych (g/m3)
- Sg – wartość stężenia dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń określonego w ust. 1.3 (g/m3) Przy naliczaniu
wysokości opłaty dodatkowej obowiązuje zasada :w razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych
wartości stężeń do ustalenia wysokości opłaty dodatkowej przyjmuje się wskaźnik, którego wartość jest
najwyższa.
§ 2. Ceny i stawki obowiązywać będą od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemęt
Jerzy Dominiak
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/202/16
RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ś cieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Przemęt.
W sprawie wprowadzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Przemęt. Zgodnie z brzmieniem art. 24a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (
Dz.U.2015.139 j.t. z dnia 2015.01.27) na wniosek Wójta rada gminy w drodze uchwały zatwierdza ceny i
stawek dla zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Z dniem 31.12.2016 r. utworzona zostanie spółka komunalna, a zgodnie z zapisami cytowanej
ustawy w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy,
zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków.
W związku z tym, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wprowadzenie cen i stawek w
okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 roku jest zasadne.
Ceny i stawki stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie Gminy Przemęt oraz określają warunki ich
stosowania w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna opracowania cen i stawek:
a) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwana dalej ustawa,
b) rozporządzenie 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. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.
Ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Przemęt.
1. Rodzaj prowadzonej działalności objętej opłatą:
- zbiorowego dostarczania wody,
- zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2. Rodzaj i struktura opłaty.
Wnioskowana opłata jest wieloczłonowa i niejednolita
Opłata zaopatrzenia w wodę obejmuje:
- cenę za 1 m³ dostarczanej wody – równa dla wszystkich odbiorców,
- miesięczna stawkę opłaty abonamentowej – równa dla wszystkich odbiorców,
- opłata za odbiór przyłącza wodociągowego - równa dla wszystkich odbiorców,
Opłata za odprowadzanie ścieków obejmuje:
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- cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków – różna dla odbiorców,
- miesięczna stawkę opłaty abonamentowej – równa dla wszystkich odbiorców,
- opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego - równa dla wszystkich odbiorców,
- opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – naliczana w
przypadku przekroczenia warunków.
3. Grupy odbiorców .
Obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużytej wody i odprowadzanych
ścieków, warunków zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono grupę odbiorców: zaopatrzenie ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na cele socjalno-bytowe oraz produkcyjne.

1. Dostarczanie wody ( DW)
1.1

Zaopatrzenie w wodę

Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego lub przeciętnych norm
zużycia wody

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania
z urządzeń kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców
usług.
2.Odprowadzanie ścieków (OŚ)
2.1
Ścieki bytowe

2.2

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe. Odbiorcy
usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego, wodomierza własnego lub przeciętnych norm
zużycia wody

Przemysł

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe.
Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego
albo wodomierza głównego i wodomierza własnego lub
urządzenia pomiarowego
4. Rodzaje i wysokości cen stawek opłat:
W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 3, obowiązują podane poniżej ceny oraz
zasady ich stosowania.
Do cen netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) określony w § 2 pkt 9 rozporządzenia, w
wysokości określonej odrębnymi przepisami, który na dzień składania wniosku wynosi 8%..
W rozliczeniach za dostarczona wodę obowiązuje opłata dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w
złotych za 1 m3 dostarczonej wody i stawki abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody. W
rozliczeniach za odprowadzane i oczyszczane ścieki obowiązuje opłata dwuczłonową składającą się z ceny
wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków i opłaty abonamentowej bez względu na rozmiary
dokonanego poboru wody z własnego ujęcia. Opłata dwuczłonowa w zakresie rozliczania za odbierane
ścieki obejmuje również odbiorców posiadających własne ujęcie wody.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w wodomierze i urządzenia
pomiarowe.
Ilość dostarczanej wody określa się na podstawie wodomierza głównego,
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wodomierza głównego ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie przepisów określających
przeciętne normy zużycia wody. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w
sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. nr 8 poz. 70) Ilość odprowadzanych
ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego ( przepływomierza). W przypadku
braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilość wody
pobranej, lub na podstawie przepisów określających przeciętne normy zużycia wody (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody
Dz. U. nr 8 poz. 70), lub określonej w umowie. W rozliczeniu ilość odprowadzanych ścieków ilość
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Niniejszaopłata stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Przemęt na okres 18 miesięcy od dnia 01
stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Opła została opracowana na podstawie przepisów ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.
oraz rozporządzeniem 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. Nr 127, poz. 886), Opłata zawiera zgodnie z § 5 pkt 6 w/w
Rozporządzenia stawkę opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
Opłata zawiera także zgodnie z § 5 pkt.7 w/w Rozporządzenia stawkę opłaty za przyłączenie
wodociągowe i kanalizacyjne.
7. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców:
Lp.

Grupa
odbiorców

Zakres świadczonych usług

1.

Woda

2.

Ścieki bytowe

Zbiorowe dostarczanie wody do budynków mieszkalnych, budynków
letniskowych, do zakładów przemysłowych, usługowych i budynków użyteczności
publicznej.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków
mieszkalnych, budynków letniskowych i innych odbiorców nie wymienionych w
pkt. 3

3.

Ścieki
Przemysłowe

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) - z zakładów
przemysłowych i usługowych

Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, powodując z kolei
zróżnicowanie kosztów ich oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku przemysłu.
8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w ceny i stawki stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które
zostały zawarte w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Przemęt (
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXIX/193/16 z dnia 14 listopada 2016 r.) Ścieki po
oczyszczeniu posiadają parametry jakościowe określone w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym.
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