UCHWAŁA NR 51.XXXVIII.2017
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2016 poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną z sieci wodociągowej będącej w użytkowaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Wysokość cen i stawek opłat za wodę określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się taryfę za ścieki dla wszystkich odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej
w użytkowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Wysokość cen i stawek opłat dotyczących
odprowadzania ścieków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zatwierdza się stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy
Wiązowna, określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zatwierdza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie dla firm, które są zobowiązane do wykonywania
badań odprowadzanych ścieków (zgodnie z załącznikiem do umowy), określone w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ceny i stawki opłat, określone w § 1, zatwierdza się na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia
2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłosi uchwalone ceny i stawki opłat w sposób
zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51.XXXVIII.2017
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2017 r.
Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od
dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (w złotych):
Taryfowa grupa odbiorców
Lp.

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

netto

brutto*

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

2,86

3,09

4,74

5,12

2

Grupa II

2,86

3,09

4,74

5,12

3

Grupa III

4,61

4,98

4,74

5,12

4

Grupa IV

5,56

6,00

10,65

11,50

5

Grupa V

5,56

6,00

16,57

17,90

Grupa I: Gospodarstwa domowe1), gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna – hodowla
i chów zwierząt, uprawy roślinne oraz woda do celów przeciwpożarowych,
Grupa II: Gospodarstwa domowe1) – rodziny wielodzietne,
Grupa III: Odbiorcy pozostali, woda bezpowrotnie zużyta,
Grupa IV: Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający wodomierzy
większej niż 3/4 '' do 2'',

oØ

Grupa V: Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający wodomierzy o Ø większej
niż 2",

__________________________________________
1) przez gospodarstwo domowe w grupie I i II należy rozumieć mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy
Wiązowna,
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51.XXXVIII.2017
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2017 r.
Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (w złotych):
Taryfowa grupa odbiorców
Lp.

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

netto

brutto*

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

7,41

8,00

4,74

5,12

2

Grupa II

9,98

10,78

4,74

5,12

3

Grupa III

11,25

12,15

12,00

12,96

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w powyższych tabelach doliczono
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.
Grupa I: Gospodarstwa domowe1, gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna – hodowla
i chów zwierząt, uprawy roślinne,
Grupa II : Dostawcy pozostali,
Grupa III: Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe.

_______________________________________________
1) przez gospodarstwo domowe w grupie I należy rozumieć mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy
Wiązowna,
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51.XXXVIII.2017
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2017 r.
Tabela 3
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w okresie
obowiązywania taryf - od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (w złotych):
stawka
brutto*

Lp.

Wyszczególnienie

0

1

2

3

4

1

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych,
będących
w eksploatacji
Zakładu
wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

230,51

248,95

zł/przyłączenie

netto

Jednostka miary

* Do stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 w tabeli 3 doliczono podatek VAT - 8%
Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia.
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w eksploatacji
Zakładu, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest jednorazowo za przyłączenie
i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowo kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 51.XXXVIII.2017
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2017 r.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Zakładu dla firm, które są zobowiązane do wykonywania badań odprowadzanych ścieków (zgodnie
z załącznikiem do umowy).
Tabela 4
Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczenia

Jednostki

Najwyższe
dopuszczalne
stężenia

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg
substancji w tym
substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
netto

0

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

BZT5
CHZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym
Odczyn pH

mgO2/dm3
mgO2/dm3
mg/dm3
mgN/dm3
mgP/dm3

700
1000
500
220
15

26,31
15,81
4,87
26,31
26,31

28,41
17,07
5,26
28,41
28,41

mg/dm3

50

460,65

497,50

pH

6,5-9,5

wg tabeli 5

wg tabeli 5

6.
7.

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg
substancji w tym
substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
brutto*

Pozostałe wskaźniki według wartości podanych w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 10 października 2016 r. – w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2017.
Tabela 5
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków
L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn. miary

Wartość opłaty
netto

brutto*

0

1

2

3

4

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

1,32

1,43

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH

m3

3,30

3,56

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m3

6,58

7,11

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

m3

12,76

13,78

*Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 4 kolumnie 5 i tabeli 5 kolumnie 4 doliczono podatek od
towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości – 8%.
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Uzasadnienie
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
mających obowiązywać na terenie Gminy Wiązowna w okresie 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
W dniu 16 lutego 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie (dalej: Zakład) przedłożył
Wójtowi Gminy Wiązowna wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków mający obowiązywać na terenie gminy Wiązowna w okresie od 1.05.2017 r. do
30.04.2018 r. (dalej: wniosek o zatwierdzenie taryf).
Wniosek o zatwierdzenie taryf przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 139 ze zm. (dalej: ustawa) 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. Nr 127, poz. 886 ze zm. (dalej:
rozporządzenie).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Zakład określił taryfę na jeden rok. Poprzednia taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wygasa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Zakład
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia nowych taryf w życie przedłożył wniosek o ich
zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf Zakład dołączył wszystkie wymagane przepisami prawa
załączniki, tj. szczegółową kalkulację cen i stawek opłat w tabelach od A do H, taryfę oraz uzasadnieniem
wniosku o zatwierdzenie taryf.
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat określone zostały na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
oraz prognozowanej ilości dostawy wody i odbioru ścieków. Podstawę wyliczenia niezbędnych przychodów
stanowiły koszty poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest nowa
taryfa z uwzględnieniem zmian kosztów w roku obowiązywania taryf. Wszystkie koszty zawarte w kalkulacji
cen i stawek opłat są celowe i uzasadnione.
Wysokość opłat za cenę m3 wody nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej taryfy tj. dla grupy I i II
(dla mieszkańców) wynosi 3,09 zł/1 m3 brutto, natomiast pozostałe grupy odbiorców bez zmian. Natomiast
opłata za m3 odprowadzonych ścieków zmalała o 55 gr dla mieszkańców i wynosi obecnie 8,00 zł.
W pozostałych grupach II i III obniżki są podobne i cena jednostkowa za odprowadzone ścieki wynosi
odpowiednio dla grupy II (pozostali odbiorcy) 10,78 zł/1 m3 i dla grupy III (zakłady) 11,15 zł/1 m3 .
Wójt Gminy Wiązowna na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy sprawdził, czy taryfy i plan zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy, i zweryfikował koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod
względem celowości ich ponoszenia. Wójt Gminy Wiązowna pozytywnie zaakceptował wniosek
o zatwierdzenie taryf wraz z załącznikami.
W związku z powyższym wniosek o zatwierdzenie taryf zostaje przedłożony Radzie Gminy Wiązowna do
zatwierdzenia.
Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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