
UCHWAŁA NR XXXV/209/2014
RADY GMINY KRZESZYCE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.24 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.), Rada Gminy Krzeszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z załącznikami nr 1, 2  i 3 do niniejszej uchwały.

2. Ceny określone w ust. 1 obowiązują od 01.08.2014r. do 31.07.2015r.

§ 2. 1. Dla pierwszej grupy taryfowej (Grupa I) do cen stawek za odprowadzenie ścieków ustala się dopłatę 
z budżetu Gminy Krzeszyce w wysokości 5,23 zł netto (słownie: pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) do 1m3 
ścieków.

2. Dopłaty ustala się na okres od 01.08.2014r. do 31.12.2014r.

§ 3. 1. Do ceny stawek, o których mowa w § 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej 
z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

2. Do ustalonej dopłaty z budżetu Gminy, o której mowa w § 2 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.08.2014r. do

31.07.2015r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/209/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Ceny za zaopatrzenie w wodę

 Lp.  Wyszczególnienie  cena w zł netto

  Grupa odbiorców  Rodzaj stawki

 1.  Grupa I TG - 1  Cena wody (zł/m3)  3,41
 Stawka opłaty abonentowej  5,28

 2.  Grupa II TG - 2  Cena wody w (zł/m3)  3,41
 Stawka opłaty abonentowej  5,28

Do I grupy odbiorców TG-1 zaliczamy:

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe.

Do II grupy odbiorców TG-2 zaliczamy:

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, 
zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów.

Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/209/2014

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Ceny za odprowadzenie ścieków

 Lp.  Wyszczególnienie  Cena w zł 
netto

 Grupa odbiorców  Rodaj stawki
 1.  Grupa I  Cena usługi odprowadzania ścieków 

(zł/m3)
 13,98

 2.  Grupa II  Cena usługi odprowadzania ścieków 
(zł/m3)

 13,98

Do I grupy odbiorców zaliczamy:

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, którzy pobierają wodę 
przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków 
określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Do II grupy odbiorców zaliczamy:

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, zakupujący wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi 
w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, 
masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie 
i wytwórnie napojów.

Id:
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Załącznik  N r 3  do U chw ały  N r XXXV/209/2014

C eny odpłatnych usług  św iadczonych przez  Zakład U sług Kom unalnych w  Krzeszycach R ady G m iny Krzeszyce

z  dnia 25  czerw ca 2014 r .

L.p. O pis usługi cena netto / z ł

1 W ydanie  w arunków  technicznych na budow ę przy łącza w odociągow ego lub kanalizacy jnego 90,00

2 U zgodnienie  rozw iązań technicznych projektu przy łącza w odnego lub kanalizacy jnego 30,00

3 W ydanie  aktualnych badań w ody na zyczenie  k lienta 15,00

4 O dbiór przy łącza w odociągow ego 70,00

5 O dbiór przy łącza kanalizacy jnego 70,00

6 Zam knięcie  dostaw y w ody na w niosek k lienta 50,00

7

Ponow ne zaplom bow anie  w odom ierza po w ykonaniu m odernizacji w ew nętrzne j instalacji 

w odociągow ej 50,00

8 W ym iana w odom ierza na w niosek k lienta

- koszt w odom ierza w g. ceny

- w ym iana w odom ierza 56,57

- zaplom bow anie  w odom ierza 31,04

9 W ym iana w odom ierza , udokum entow ane  uszkodzenie  pow stałe  z  w iny  odbiorcy

-  koszt w odom ierza w g. ceny

- w ym iana w odom ierza 56,57

- zaplom bow anie  w odom ierza 31,04

10 Zam knięcie  dostaw y w ody na w niosek k lienta na okres z im ow y 50,00

11 O tw orzenie  przy łącza w ody na w niosek k lienta po okresie  z im ow ym 50,00

12 Ponow ne w łączenie  dopływ u w ody dłużnikom 300,00

13 Ponow ne w łączenie  odbioru ścieków  dłuznikom 300,00

14

Za dokonanie  roz liczenia zgodnie  z  art. 6 . ust. 6a ustaw y z  dnia 07  czerw ca 2001 r . o zbiorow ym  

zaopatrzeniu

 

w  w odę  i zbiorow ym  odprow adzaniu ścieków  ( D .z . U . 2006 r . nr  123, poz . 858 z  poż .zm .)- dotyczy  

w łaścicie li

lub zarzadców  jednego m ieszkania , nieruchom ości 4,00

15 U zgodnienie  dokum entacji techniczne j przy łącza w odnego lub kanalizacy jnego 100,00

Do cen należy  doliczyć obow iązujący  podatek od tow arów  i usług VAT
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Uzasadnienie

Na podstawie art.24, ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków(tekst jednolity DZ.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami) Zakład Usług
Komunalnych w Krzeszycach w dniu 16.05.2014r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Krzeszyce.W trakcie postępowania
sprawdzającego Wójt ustalił, że wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony 16 maja 2014r., tj. w terminie 76 dni
przed planowanym wejściem w życie nowych taryf. W oparciu o przepisy art.24 ust.4 ustawy na podstawie
dostarczonej dokumentacji zostały zweryfikowane koszty, o których mowa w art.20 ust.4 pkt.1 ustawy pod
względem celowości ich ponoszenia. Rada Gminy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy podejmuje uchwałę
w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Taryfy opracowano zgodnie z zasadami, o których mowa w art.23 ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.

Ceny i stawki opłat obowiązują przez 12 miesięcy z mocą obowiązywania od 01.08.2014r do 31.07.2015r.

Podstawę określenia cen i stawek opłat zawartych w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów
dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Krzeszyce.

1. cena wody dla I i II grupy odbiorców 3,41zł/m3 plus VAT.

2. cena ścieków dla I i II grupy odbiorców 13,98zł/m3 plus VAT.

Opłata abonamentowa wynosi 5,28zł/m3 plus VAT.

Rada Gminy Krzeszyce ze względu na wzrost cen i stawek w celu zmniejszenia obciążeń dla gospodarstw

domowych postanowiła o podzieleniu odbiorców na dwie grupy i na podstawie art. 24 ust.6 ustaliła dopłaty do
pierwszej grupy odbiorców ścieków na okres od 01.08.2014r. do końca roku budżetowego, tj. do 31.12.2014r.
w wysokości 5,23 zł netto (sł.: pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) do 1m3 ścieków. Po uwzględnieniu ww.
dopłat dla pierwszej grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych,
wielorodzinnych, budynkach wielorodzinnych (osoby fizyczne) stawki przedstawiają się następująco:

-woda 3,41 zł netto, brutto 3,68zł/m3

-ścieki 8,75 zł netto, brutto 9,45zł/m3

Razem 12,16zł/m3 netto, brutto13,13zł/m3.

.
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