UCHWAŁA NR 157.XXXII.2016
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 29 listopada 2016 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 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), 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 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 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 uchwały.
§ 2. Ceny i stawki opłat określone w § 1 zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 kwietnia
2017 roku.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Nr 150.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24
listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłosi uchwalone ceny i stawki opłat w sposób
zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia tej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157.XXXII.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 29 listopada 2016 r.
Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do
dnia 30 kwietnia 2017 r. (w złotych):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorca/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 o Ø
większym niż 3/4 '' do 2'',
Grupa V: Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający wodomierzy o Ø
większym 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 157.XXXII.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 29 listopada 2016 r.
Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do
dnia 30 kwietnia 2017 r. (w złotych):
Taryfowa grupa odbiorców
Lp.

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorca/okres
rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

7,92

8,55

4,74

5,12

2

Grupa II

10,50

11,34

4,74

5,12

3

Grupa III

11,76

12,70

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.
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 i II należy rozumieć mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157.XXXII.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 29 listopada 2016 r.
Tabela 3
Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w okresie
obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (w złotych):
Lp.

Wyszczególnienie

0

1

1

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

Stawka
brutto
netto
2
3

230,51

Jednostka miary

248,95

4

zł/przyłączenie

* 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 157.XXXII.2016
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 29 listopada 2016 r.
Tabela 4
Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu na okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.

Lp.

0
1
2
3
4
5
6
7

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostki

Najwyższe
dopuszczalne
stężenia

1
BZT5
CHZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym
Odczyn pH

2
mgO2 /dm3
mgO2 /dm3
mg/dm3
mgN/dm3
mgP/dm3

3
700
1000
500
220
15

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg
substancji w tym
substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
netto
4
26,31
15,81
4,87
26,31
26,31

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg
substancji w tym
substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
brutto
5
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

Pozostałe wskaźniki według wartości podanych w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia Ministra Środowiska z
dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2017 r.
Tabela 5
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków:
L.p.
0
1

Wielkość przekroczenia
1
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej
wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

Jedn.
miary

Wartość opłaty

2

netto
3

brutto
4

m3

1,26

1,36

2

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

m3

3,15

3,40

3

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

m3

6,29

6,79

4

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

m3

12,20

13,18

W tabelach 4 i 5 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń
parametrów jakości i stanu ścieków określonych w umowie na odprowadzanie ścieków dla firm, które są
zobowiązane do wykonywania badań odprowadzanych ścieków (zgodnie z załącznikiem do umowy).
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Stawki
taryf obecnie obowiązujące weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy
w dniu 01 stycznia 2016 r. i obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.
W dniu 21 października 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie złożył wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna na okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
1) Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf
1) Zgodnie z projektem ustawy Prawo Wodne od 1 stycznia 2017 r. przewidywany jest znaczący wzrost
stawek opłat za pobór wód i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, które są składową
niezbędnych przychodów dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z tym, że na dzień składania wniosku brak jest informacji co do ostatecznej wysokości
przewidywanych stawek opłat, uzasadnione jest przedłużenie dotychczas obowiązujących taryf do czasu, kiedy
w sposób uzasadniony będzie można ująć koszty opłat za korzystanie ze środowiska w taryfie;
2) Zakres świadczonych usług nie uległ zmianie, ponadto Zakład nie przewiduje obniżenia czy też
podwyższenia ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków w trakcie przedłużenia obowiązywania
taryf, tj. do 30 kwietnia 2017 r.;
3) Wskutek braku zmian ilości sprzedaży dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, nie zmienią się
także ekonomiczne warunki świadczenia usług, które wymuszałyby zmianę cen i stawek opłat, a zaplanowane
do taryf na 2016 rok niezbędne przychody pozwalają na utrzymanie jakości świadczonych usług na
dotychczasowym poziomie również w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2) Zakres świadczonych usług
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do
zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając
na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację
kosztów.
Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków jest:
1) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody;
2) odbiór ścieków i ich odprowadzanie do oczyszczalni.
Zakład prowadzi także inną działalność w zakresie usług komunalnych. Koszty tej działalności rozliczane są
oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.
Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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