UCHWAŁA NR 585/XXVIII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Rada Miejska
Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od
dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. opracowane przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Taryfy, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu na terenie Gminy
Węgliniec.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Zakład Usług Komunalnych ogłasza taryfy w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy
Węgliniec w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta
w Węglińcu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak

Id: 1CD0785F-224B-41B2-A196-B54BE7B5BF47. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 585/XXVIII/13
z dnia 14.11.2013 r. Rady Miejskiej Węglińca

Projekt taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków

Spis treści:

1. Uwagi ogólne.
2. Rodzaje prowadzonej działalności.
3. Rodzaje i struktura taryfy.
4. Taryfowe grupy odbiorców.
5. Rodzaje wysokość cen i stawek opłat.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy pomiarowe.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1 Zakres świadczonych usług dla odbiorców.
7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
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1. Uwagi ogólne
Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną
opracowania taryf w szczególności stanowią:
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.),
zwana dalej „Ustawą”,
• rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr
127, poz.886) zwane dalej „Rozporządzeniem”.
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu zwany również
„Zakładem”, w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu
gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym
taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o
trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją
deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni. Niniejsza
taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz opłaty za przekroczenia
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, gdyż
Zakład nie odbiera ścieków przemysłowych. W związku z faktem, że Zakład nie planuje
budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 21 ust. 7
Ustawy. nie dołącza do mniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgliniec.
Zgodnie z statutem przedmiotem działalności Zakładu jest ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, będących w administrowaniu
Zakładu. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w ramach prowadzonej działalności nie
realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową.

3. Rodzaje i struktura taryfy.
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13
ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i rodzaju taryfy. Dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została jednolita i
jednoczłonowa taryfa tj. zawiera ceny odniesione do 1m3 dostarczanej wody, lub 1m3
odprowadzanych ścieków.
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4. Taryfowe grupy odbiorców.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
występuje jedna grupa taryfowa odbiorców wody, która obejmuje gospodarstwa domowe,
odbiorców przemysłowych i pozostałych, oraz dostawców ścieków dowożonych. Cena
jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.

5. Rodzaje wysokość cen i stawek opłat.
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa jednoczłonowa:
a. cena za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej
na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych i ceny wody w zł/m3,
pobierana za okres rozliczeniowy lub w przypadku braku wodomierza
głównego stanowiącą iloczyn ilości wody określonej na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz.70) i ceny wody w zł/m3 pobierana za
okres rozliczeniowy. Obowiązujące ceny za dostarczoną wodę, nie są zależne
od ilości i wyrażone są w złotych za 1 m3.
2)w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - taryfa jednoczłonowa:
a. cena za odprowadzone ścieki, stanowiąca iloczyn ilości ścieków, ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako równą ilości dostarczonej wody i
ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m3. W przypadku ścieków dowożonych wskazań
urządzeń pomiarowych stacji zlewnej a w przypadku jej braku urządzeń pomiarowych
zainstalowanych na urządzeniach dowożących ścieki. Obowiązujące ceny za
odprowadzone ścieki, nie są zależne od ilości i wyrażone są w złotych za 1 m3.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Cena w zł
Taryfowa grupa
Lp.
Wyszczególnienie
odbiorców
netto
z VAT
1
2
3
4
5
1.

Wszyscy odbiorcy
usług

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.
Taryfowa grupa
Lp.
Wyszczególnienie
odbiorców
1
2
3
Cena za 1 m3
Wszyscy odbiorcy
1.
odprowadzonych
usług
ścieków

4,27

4,61

Cena w zł
netto
z VAT
4
5
5,10

5,51

Jednostka
miary
6
zł / m3

Jednostka
miary
6
zł / m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1, 2 dolicza się podatek od
towarów i usług, zgodnie § 1 pkt. 9 – 12 Rozporządzenia , o którym mowa w punkcie 1.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy
dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej. Podane ceny
są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i
stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy. W przypadkach wyposażenia budynków
zlokalizowanych na terenie działalności przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego 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 Ustawy ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej
w umowie. 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. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 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. Odbiorca
usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1 Zakres świadczonych usług dla odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, z wyjątkiem dostawy wody na określone cele
wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Opomiarowanie
poboru wody uzasadnia stosowanie jednolitej ceny za każdy dostarczony m3 wody.
Woda poddawana jest tym samym procesom a dla wszystkich odbiorców usług
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zainstalowało wodomierze główne.
Wszyscy odbiorcy korzystają z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są
równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W zakresie
odprowadzenia ścieków odbiorcy miejscowości Węgliniec i Zielonka odprowadzają
ścieki do urządzeń sieci kanalizacyjnej, pozostali odbiorcy maja obowiązek
odprowadzania ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych do punktów zlewnych. Jest
również grupa odbiorców usług kanalizacyjnych, która posiada własne ujęcia wody,
która rozliczana jest za ścieki według wskazań urządzenia pomiarowego.
7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych i które zostały określone Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków zatwierdzonych Uchwała nr 164/XXVII/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 24
listopada 2004r.
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Uzasadnienie
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład
zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania
i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska
a także optymalizację kosztów określonych w warunkach techniczno - organizacyjnych funkcjonowania ZUK.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 )
zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków obwiązujące na terenie Gminy Węgliniec na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Określone w taryfie ceny i stawki są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych, obsługi klientów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków brak jest uzasadnienia dla
wprowadzanie taryf dla poszczególnych grup odbiorców usług. Jednakową cenę za wodę dla wszystkich
usługobiorców Zakład stosuje ze względu na ponoszenie zbliżonych kosztów utrzymania poszczególnych ujęć
wody oraz sieci wodociągowej stałych kosztów odczytów i rozliczeń. Przy ustalaniu taryf podstawę ich ustalenia
stanowiły ( zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający
wprowadzenie nowych taryf.
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