Załącznik
do uchwały Nr XVI/89/2016
Rady Gminy Piszczac
z dnia 26 lutego 2016 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1) za dostawę wody z wodociągu gminnego:
Lp. Grupy odbiorców
Pierwsza grupa taryfowa
1

Cena/stawka bez
podatku VAT

Cena/stawka z
podatkiem VAT

Wszyscy odbiorcy:
1. Dostawa wody – cena w zł/1m3

2,58

2,79

2. Opłata abonamentowa – stawka w
zł/miesiąc

3,21

3,47

2) za zrzut ścieków na punkt zlewny:
Lp. Grupy odbiorców
1.

Cena/stawka z
podatkiem VAT

Dostawcy ścieków przemysłowych:
Pierwsza grupa taryfowa
1. Dostawa ścieków– cena w zł/1m3

2.

Cena/stawka bez
podatku VAT

11,21

12,11

13,50

14,58

Pozostali odbiorcy:
Druga grupa taryfowa
1. Dostawa ścieków– cena w zł/1m3

3) za odprowadzanie ścieków do kanalizacji grawitacyjno-tłocznej:
Lp. Grupy odbiorców
1.

Cena/stawka bez
podatku VAT

Cena/stawka z
podatkiem VAT

Wszyscy odbiorcy:
Pierwsza grupa taryfowa
1.Cena w zł/1m3 ścieków

5,09

5,50

2.Opłata abonamentowa-stawka w
zł/miesiąc

2,77

2,99

4) za odprowadzanie ścieków do kanalizacji ciśnieniowej:
Lp. Grupy odbiorców
1.

Cena/stawka z
podatkiem VAT

Gospodarstwa domowe rozliczające
się z energii elektrycznej za
odprowadzenie ścieków ze swojego
gospodarstwa:
Pierwsza grupa taryfowa
1.Cena w zł/1m3 ścieków

2.

Cena/stawka bez
podatku VAT

4,76

5,14

4,41

4,76

Gospodarstwa domowe rozliczające
się z energii elektrycznej za
jednoczesne odprowadzanie ścieków z
dwóch gospodarstw:
Druga grupa taryfowa
1.Cena w zł/1m3 ścieków

UCHWAŁA NR XVI/89/2016
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 139, z późn. zm.) Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się na wniosek Wójta Gminy Piszczac taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Piszczac na okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do
31 marca 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Taryfy, o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust.7
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139, z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne określa na 1 rok na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług, taryfę zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
ustalają niezbędne przychody uwzględniając w szczególności koszty związane ze świadczeniem
usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej,
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany
warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające
z planowanych wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe sposoby określania taryf określa w drodze
rozporządzenie minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf
zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. „Eko Nowa” Spółka z o. o.
w Piszczacu przedstawiła Wójtowi Gminy Piszczac wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piszczac na okres
12 m-cy od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. Do wniosku dołączona została szczegółowa
kalkulacja cen i stawek opłat. Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami w/w ustawy
i rozporządzenia.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

