
u c h wal a Nr VI/32/11

Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania scieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorza-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 102, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 171, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.
1111,Nr 228, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146)) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18,poz.97) Rada Gminy Strze-
leczki uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza sie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania scieków na okres od dnia 01.05.2011r. do dnia 30.04.2012 r., okre-
slone w zalaczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w sposób zwyczajowo przyjety i na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy Strzeleczki.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do UchwalyNr VI/32/11
Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 20lir.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ZBIOROWEGO OD-
PROWADZANIA SCIEKÓW

Spis tresci:
Informacje ogólne

1. Rodzaje prowadzonej dzialalnosci.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
3. Taryfowe grupy odbiorców uslug.
4. Rodzaje i wysokosc cen i stawek oplat.
5. Warunki rozliczen z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci w

przyrzady i urzadzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek oplat.
6.1 Zakres swiadczonych uslug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
6.2 Standardy jakosciowe obslugi odbiorców uslug.

Informacje ogólne.

Taryfy stanowia zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbio-
rowe odprowadzanie scieków oraz okreslaja warunki ich stosowania na terenie Gminy Strze-
leczki na okres l roku tj. od dnia 01.05.2011r. do dnia 30.04.2012 r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:
-ustawa z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niem scieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawa,
- rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r, w sprawie okreslania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
de i zbiorowe odprowadzanie scieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporzadze-
mem.

Taryfowe ceny i stawki oplat dotycza wszystkich odbiorców uslug w zakresie zaopatrze-
nia w wode i odbioru scieków przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach.

Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje takze cene za wode pobrana na cele przeciwpoza-
rowe.

1. Rodzaje prowadzonej dzialalnosci.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach jest samorzadowym zakladem
budzetowym i prowadzi dzialalnosc przede wszystkim w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania scieków PKO 3600Z. Polega to na dystrybucji wody dostar-
czonej przez Zwiazek Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach do odbiorców na terenie gminy
Strzeleczki. Dzialalnosc w zakresie odprowadzania scieków polega na odprowadzania i oczysz-
czaniu scieków z budynków, które posiadaja siec kanalizacyjna podlaczona do oczyszczalni
scieków w Zielinie.

Zaklad wydaje równiez warunki techniczne dla nowych przylaczy wodociagowych i kon-
troluje poprawnosc ich wykonania.

Pozostala dzialalnosc zakladu zwiazana jest z gospodarka lokalami mieszkalnymi i uzytko-
wymi, gospodarka odpadami oraz utrzymaniem czystosci w gminie.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Przy rozliczeniach za dostarczona wode dla Odbiorców uslug Zaklad ustala taryfe jednolita
wieloczlonowa skladajaca sie z:

--



ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczonej wody,
stawki oplaty abonamentowej wyrazonej w zlotych na odbiorce za miesiac.
W zakresie zbiorowego odprowadzania scieków ma zastosowanie taryfa jednolita jedno-

czlonowa skladajaca sie z:
- ceny wyrazonej w zlotych za m3 odprowadzonychscieków.
Do cen i stawek dolicza sie podatek od towarów i uslug VAT zgodnie z obowiazujacymi prze-
pISami.

3. Taryfowe grupy odbiorców uslug.

Zbiorowe zaopatrzenie w wode dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o
takie same zasady techniczne i technologiczne. Ze wzgledu na brak zróznicowania kosztów za-
opatrzenia w wode dla wszystkich odbiorców uslug, oraz opomiarowanie poboru wody zaklad
ustala jedna grupe taryfowa
-gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

Dla zbiorowego odprowadzania scieków wyodrebniono równiezjedna grupe taryfowa:
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

4. Rodzaje i wysokosc cen i stawek oplat.

Przy rozliczeniach za dostarczona wode Zaklad ustala taryfe jednolita wieloczlonowa
skladajaca sie z :
-ceny wyrazonej w zlotych za m3dostarczonej wody,
- stawki oplaty abonamentowej, niezaleznie od ilosci dostarczonej wody - placonej za kazdy
miesiac bez wzgledu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub tez calkowitego jego braku).
Stawka oplaty abonamentowej wyrazona jest w zlotych na Odbiorce na miesiac i pokrywa kosz-
ty gotowosci do swiadczenia uslug.

Przy rozliczeniach za odprowadzanie scieków od Odbiorców uslug obowiazuje taryfa jedno-
lita jednoczlonowa skladajaca sie z:
-ceny wyrazonej w zlotych za m3odprowadzonych scieków.
W zwiazku z powyzszym, struktura taryfowa i wysokosc cen za 1m3wody i scieków oraz staw-
ki oplaty abonamentowej na okres od 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2012 r. ksztaltuje sie w naste-
pujacy sposób ( w zlotych netto).

Wvsok .. . t kODlat za dost d

Wvsok,.. d d . . k.

---

- -

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Jednostka miary Cena/stawka
odbiorców netto

1. 2. '"
4. 5..).

1. Gospodarstwa domowe i Cena za dostar- zl/mJ 2,10
pozostali odbiorcy uslug czona wode

Stawka oplaty zl/odbiorca/me 1,54
abonamentowej

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
odbiorców

1. 2. 3. 4. 5.
1. Gospodarstwa domowe i Cena za odpro- zl/mj 3,85

pozostali odbiorcy uslug wadzone scieki



Do cen i stawek netto dolicza sie podatek od towarów i uslug VAT zgodnie z obowiazujacymi
przepisamI.

5. Warunki rozliczen z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci w przyrzady i urza-
dzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode oraz zbiorowe odprowadzanie scieków pro-
wadzone sa zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporzadzenia, Regulaminem dostarczania wody i
odprowadzania scieków obowiazujacym na terenie gminy oraz na podstawie okreslonych w ta-
ryfie cen i stawekjak równiez ilosci dostarczonej wody i odprowadzonych scieków.

Ilosc dostarczonej do nieruchomosci wody ustala sie na podstawie wskazan wodomierzy
glównych. W przypadku braku wodomierzy, ilosc wody dostarczonej do budynków ustala sie
zgodnie z przecietnymi normami zuzycia wody, okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 r, w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Oz.u. Nr 8, po. 70).

W przypadku niesprawnosci wodomierza glównego, jezeli umowa nie stanowi inaczej, ilosc
pobranej wody ustala sie na podstawie sredniego zuzycia wody na podstawie trzech okresów
rozliczeniowych przed awaria wodomierza, a gdy to nie jest mozliwe, na podstawie sredniego
zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu srednio miesiecznego zuzy-
cia wody w roku ubieglym i liczby miesiecy nieprawidlowego dzialania wodomierza.

Ilosc scieków odebranych z nieruchomosci ustala sie jako równa ilosci wody pobranej lub
okreslonej w umowie zgodnie z artykulem 27 ust.5 Ustawy.

Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzone scieki na warunkach
i w terminach okreslonych w umowie oraz w fakturach.

Oplata abonamentowa ustalana jest za kazdy miesiac, takze w przypadku braku poboru wo-
dy.

6. Warunki stosowania cen i stawek oplat.

6.1 Zakres swiadczonych uslug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Strzeleczki swiadczy uslugi w zakresie dystrybu-
cji wody zakupionej od Zwiazku Gmin AQUA SILESIA Strzeleczki na terenie gminy Strze-
leczki. Zaklad otrzymuje corocznie dotacje przedmiotowa do kazdego m3 zakupionej wody.
Zbiorowe zaopatrzenie w wode dokonywane jest dla wszystkich odbiorców uslug w oparciu o
takie same zasady technologiczne. W zakresie dostawy wody Zaklad ponosi jednakowe koszty
stale obslugi swoich klientów, co uzasadnia jednakowa stawke oplaty abonamentowej. Koszty
te ponosi sie niezaleznie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie bedzie faktycznie
pobieral wode czy tez nie, a ponoszenie ich wymusza proces utrzymania w gotowosci urza-
dzen wodociagowych do swiadczenia uslug.

W zakresie odprowadzania scieków przyjmuje sie jedna cene za m3dostarczonych scieków
do oczyszczalni scieków w Zielinie, poniewaz wszyscy uslugobiorcy maja swiadczone uslugi
wedlug takich samych zasad technicznych i technologicznych.

6.2 Standardy jakosciowe obslugi odbiorców uslug.

Okreslone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje sie przy zachowaniu standardów jako-
sciowych obslugi klientów, które wynikaja z obowiazkowych przepisów prawnych dotyczacych
ochrony srodowiska, w sprawie realizacji obowiazków dostawców scieków oraz warunków
wprowadzania scieków do urzadzen kanalizacyjnych oraz ustalajacych wymagania dotyczace
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w tym wymagan bakteriologicznych, fizy-
kochemicznych i organoleptycznych. W zakresie jakosci swiadczonych uslug Zaklad realizuje

----



równiez zadania okreslone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania scieków uchwa-
lonym przez Rade Gminy w Strzeleczkach i obowiazujacym na terenie gminy. W celu poprawy
jakosci wody przeznaczonej do spozycia Zaklad co najmniej dwa razy do roku dokonuje pluka-
nia odcinków sieci wodociagowej na terenie calej Gminy.

Jakosc wody dostarczanej odbiorcomjest zgodna z normami krajowymi co potwierdza-
j a badania wody.


