Projekt XI
UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia
2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czernichów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada
Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu stanowiącego
własność gminy Czernichów i taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych
urządzeń kanalizacyjnych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2013 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

1.

Grupa W1
Wszyscy odbiorcy usług
rozliczani według wskazań
wodomierza głównego

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto*)

Cena za 1 m3
dostarczanej wody
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena za 1 m3
dostarczanej wody

Grupa W2
Wszyscy odbiorcy usług
rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia Stawka opłaty
abonamentowej
wody
Cena za 1 m3
dostarczanej wody
Grupa W3
Wszyscy odbiorcy usług
Stawka opłaty
rozliczani według wskazań abonamentowej
wodomierza głównego
za wodomierz
oraz według wodomierza główny
dodatkowego, mierzącego Stawka opłaty
ilość wody bezpowrotnie abonamentowej za
zużytej
wodomierz
dodatkowy
Cena za 1 m3
odprowadzanych
Grupa K1
ścieków
Wszyscy odbiorcy
Stawka opłaty
abonamentowej

2.

3.

4.

Jednostka miary

4,89

zł/m3

11,73

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

4,89

zł/m3

6,48

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

4,89

zł/m3

11,73

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

10,15

zł/wodomierz/okres
rozliczeniowy

5,63

zł/m3

1,12

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

2. Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
L.p.

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto*)

Jednostka
miary

1.

Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia
do urządzenia wodociągowego

239,39 zł/przyłączenie

2.

Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia
do urządzenia kanalizacyjnego

229,72 zł/przyłączenie

3.

Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia
do urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego
w tym samym czasie

452,39 zł/przyłączenie

3. Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.
L.p.

1.

Wyszczególnienie
Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości
dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych

Cena/stawka
netto*)
0,028

Jednostka
miary
zł/m3

*)

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek o towarów i usług,
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie (ZGK) prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Czernichów.
ZGK na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia dokonał
wyboru struktury i rodzaju taryfy. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowana została
taryfa niejednolita wieloczłonowa, tj. zawierająca jednolite ceny za ilość dostarczonej wody
oraz różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych.
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa jednolita wieloczłonowa,
tj. zawierająca jednolite ceny za ilość odprowadzanych ścieków oraz jednolitą stawkę opłaty
abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług.
W zakresie dostawy wody i doprowadzania ścieków ZGK ponosi koszty stałe obsługi
odbiorców usług. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody
i odprowadzanych ścieków, co uzasadnia zastosowanie stawek opłat abonamentowych dla
wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie
z § 13 rozporządzenia, co skutkuje wyodrębnieniem dodatkowych taryfowych grup
odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę. ZGK świadczy usługi na
rzecz trzech grup odbiorców usług, tj. odbiorców usług rozliczanych na podstawie
wodomierza głównego oraz na podstawie wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, a także rozliczanych na podstawie norm.
Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na
podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za wodę lub ścieki.
W § 13 ust. 5 rozporządzenia uregulowano, że w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej
dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody nie zawiera
się kosztów odczytu. Ponadto przy ustalaniu stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców
usług rozliczanych na podstawie wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza
dodatkowego nie zawiera kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wyodrębnienia grup taryfowych dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Taryfa zawiera również ustalenie stawki opłat wynikających z kosztów przyłączenia
do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz stawki opłaty za przekroczenia warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i 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 z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej
Taryfy. W celu wyliczenia wynagrodzenia za usługę ilość m3 wody i/lub ścieków mnoży się
przez ich cenę jednostkową netto, a następnie dolicza się stawkę opłaty abonamentowej netto.
Tak wyliczone wynagrodzenie stanowi wartość sprzedaży netto. Do wartości sprzedaży netto
dolicza się kwotę podatku VAT wg. stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%)
i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.
W przypadkach wyposażenia budynków w wodomierze, ilość wody dostarczonej
do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W razie braku takich przyrządów
pomiarowych, ilość pobranej wody jest ustalana na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się
na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych
ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ww. ustawy, ustala się, jako równą ilości wody pobranej lub
określonej w umowie na świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków.
ZGK na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania
wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza
nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 2 – 6 oraz ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia
wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat. Wójt
po sprawdzeniu, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i po weryfikacji
pod względem celowości ponoszenia kosztów, na podstawie, których skalkulowane zostały
ceny i opłaty, przedkłada taryfy radzie gminy do zatwierdzenia. Rada gminy w terminie
45 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu
albo o odmowie zatwierdzenia, jeżeli taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami.
Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, taryfy zweryfikowane przez wójta
wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 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) zwanego dalej rozporządzeniem, w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Czernichowie dokonano wyboru struktury i rodzaju taryfy. Ceny i stawki opłat
zamieszczone w taryfie ustalono na podstawie niezbędnych przychodów do prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Niezbędne przychody zostały ustalone w oparciu o wynikające z ewidencji
księgowej koszty uzasadnione, poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok
wprowadzenia nowej taryfy oraz przewidywane na rok 2014 zmiany warunków
ekonomicznych.
Niniejsza taryfa zawiera ceny za ilość dostarczonej wody, ceny za ilość odprowadzanych
ścieków oraz stawki opłat abonamentowych, jak również ustalenie opłat wynikających
z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz opłaty za
przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.

