UCHWAŁA NR XXIX/232/17
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
poz. 446, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139, ze
spółka z o.o. z dnia 19 stycznia 2017 r. o zatwierdzenie taryf za
odprowadzanie ścieków, uchwala się co następuje:

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
zm.) i wniosku INWEST-KOM w Gniewie
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określoną
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 będą obowiązywały od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew i Prezesowi spółki INWEST-KOM
w Gniewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gniewie
Walentyna Czapska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/232/17
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 22 lutego 2017 r.
TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 01.04.2017r. DO 31.03.2018r.

1. Rodzaje i wysokość opłat za zbiorowe dostarczanie wody na okres od 01.04.2017 – do 31.03.2018
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Cena
brutto /1

1

2

3

4

5

GRUPA W1 - Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje i pozostali
odbiorcy usług o niskim natężeniu przepływu przyłącza
wodociągowego, przy sumie nominalnego strumienia
objętości w zakresie od 0,00 m³/h do max 2,4m³/h
GRUPA W2 - Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje i pozostali
odbiorcy usług o niskim natężeniu przepływu przyłącza
wodociągowego, przy sumie nominalnego strumienia
objętości w zakresie od 2,5 m³/h do max 5,9 m³/h,
GRUPA W3 - Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje i pozostali
odbiorcy usług o niskim natężeniu przepływu przyłącza
wodociągowego, przy sumie nominalnego strumienia
objętości w zakresie od 6,0 m³/h,
GRUPA W4 - Odbiorcy w lokalach mieszkalnych
w budynkach wielolokalowych, lokalach użyteczności
publicznej w budynkach wielolokalowych, wodomierze
rozliczające źródła wody inne niż z sieci wodociągowej

- cena za m3 wody

zł/m3

3,85

4,16

zł

3,60

3,89

zł/m3

3,85

4,16

zł

5,47

5,91

zł/m3

3,85

4,16

zł

9,52

10,28

zł/m3

3,85

4,16

zł

1,91

2,06

zł/m3

3,85

4,16

zł

-

-

GRUPA W5 - Woda zużyta na cele przeciwpożarowe,
woda pobrana z publicznych zdrojów i studni, woda zużyta
do zasilania publicznych fontann oraz zraszania ulic
i publicznych terenów zielonych,

- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę
- cena za m3 wody
- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę
- cena za m3 wody
- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę
- cena za m3 wody
- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę
- cena za m3 wody
- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę

2. Rodzaje i wysokość opłat za zbiorowe odprowadzanie ściekówna okres od 01.04.2017 – do 31.03.2018
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

1

2

3

4

GRUPA K1 - Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje i pozostali
odbiorcy usług nie wytwarzających ścieków
przemysłowych,

- cena za m3 ścieków

zł/m3

5,99

GRUPA K2 - Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje i pozostali
odbiorcy usług nie wytwarzających ścieków
przemysłowych, wyposażone w przydomowe
przepompownie ścieków,
GRUPA K3 Podmioty gospodarcze i instytucje
prowadzące działalność przemysłową i wytwarzające ścieki
zaliczane do przemysłowych.

- cena za m3 ścieków

- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę/m-c

- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę/m-c
- cena za m3 ścieków
- cena opłaty
abonamentowej na
odbiorcę/m-c

zł
zł/m3

zł
zł/m3

zł
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5,06
6,03

5,06
7,29

5,06

Cena
brutto /1

5
6,47

5,46
6,51

5,46
7,87

5,46
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3. UWAGI DO TARYFY:
1) Do ceny netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnej wysokości określonej odrębnymi
przepisami.
2) Niniejszą taryfę opracowano na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2015 r., poz. 139, ze zm.)
b) rozporządzenia 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 odprowadzenie
ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886 z póżn. zm.)
c) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz.U. 2016r., poz. 1757),
d) rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).
3) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone będą zgodnie
z przepisami wyszczególnionymi w pkt. 2a, b, c, d, oraz zgodnie z aktualnym Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniew,
4) W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego, należności za opłaty abonamentowe naliczane
będą wg taryfowych cen niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę,
5) Ceny opłaty abonamentowej skalkulowano dla poszczególnych grup odbiorców usług, wyodrębniając koszty
utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, oraz mając na względzie ich zróżnicowanie związane ze
średnicami nominalnymi eksploatowanych wodomierzy, a także inne koszty związane z utrzymaniem sieci
wodociągowej,
6) W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym cenę opłaty skalkulowano
w oparciu o koszty odczytu wodomierzy i rozliczeń należności. Preferowany okres rozliczeniowy dla wyżej
wymienionych odbiorców usług wynosi sześć miesięcy,
7) W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, cenę opłaty
skalkulowano w oparciu o koszty odczytu wodomierzy, dokonywane łącznie z odczytem wodomierza
głównego,
8) Odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
obowiązuje opłata abonamentowa, jak odbiorców usług wyposażonych w wodomierz DN20.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz. 886) Inwest - Kom
w Gniewie spółka z o.o. przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gniewie, w dniu 19 stycznia 2017 r.
wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Miasta i Gminy Gniew, na okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Uznaje się, że przedłożony przez Inwest - Kom w Gniewie spółkę z o.o. wniosek spełnia wymogi ustawy,
a wnioskowana taryfa została określona na podstawie niezbędnych przychodów, po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne grupy odbiorców, zgodnie z załączoną opinią w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie
taryf z dnia 19 stycznia 2017 r., stanowiącą załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Wnioskowane ceny za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m3 odprowadzonych ścieków, oraz stawki opłat
zamieszczone w taryfie ustalono na podstawie przychodów koniecznych do prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy
Gniew. Niezbędne przychody zostały wyliczone w oparciu o ewidencjonowane koszty uzasadnione, poniesione
w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy oraz przewidywany na rok
2017 wskaźnik wzrostu cen.
Do kalkulacji cen, oprócz założeń makroekonomicznych, miedzy innymi takich jak: wzrost cen energii
elektrycznej, wzrost cen materiałów, usług, podatków, Spółka przyjęła założenia wynikające z uwarunkowań
lokalnych tj. nakłady na remonty i inwestycje, usuwanie awarii jak również wysokie koszty odpisów
amortyzacyjnych.
Ceny netto za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą kształtować się następująco:
- woda dla wszystkich odbiorców - 3,85 zł
- ścieki dla dostawców grupy K1 - 5,99 zł
- ścieki dla dostawców grupy K2 - 6,03 zł
- ścieki dla dostawców grupy K3 - 7,29 zł
We wnioskowanej taryfie łączna cena netto za dostarczony 1 m3 wody i odprowadzony 1 m3 ścieków dla
odbiorców dla I grupy wyniesie 9,84 zł, czyli wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o 1,28 zł.
Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia wody w czteroosobowej rodzinie na poziomie 14m3 (3,5
m3/os.), miesięczne obciążenie rodziny (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu zużycia wody i odprowadzenia
ścieków w 2017 r. wzrośnie o 19,46 zł.
Wnioskowana taryfa, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa, oprócz cen za 1 m3 wody i 1 m3
ścieków obejmuje również stawki opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz rozliczenia należności za wodę i ścieki.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1
kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom
odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Spółkę.
Ze środków uzyskanych z opłat za wodę i ścieki będą pokrywane wydatki związane z eksploatacją,
utrzymaniem i rozwojem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Gniew.
Wprowadzenie taryfy spowoduje, że działalność wodociągowa nie przyniesie straty finansowej pod
warunkiem zrealizowania sprzedaży oraz wykonania kosztów na zaplanowanym poziomie.
Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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