
Uchwała Nr  XII/69//2015
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 listopada 2015

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania 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 ze zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

z 2015 poz.139 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na obszarze Gminy Szczytniki w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 grudnia

2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Szczytniki.



Załącznik 
do Uchwały Nr XII/69 /2015

 Rady Gminy Szczytniki
z dnia19  listopada 2015 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
obowiązujące na obszarze Gminy Szczytniki 

na okres od 18 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2016 r.

Tabela A. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę 

Lp.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka
zł netto

Jednostka
miary

1. Cele bytowe Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

2,00 zł* zł/m3

Tabela B. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzenia ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka

zł netto
Jednostka

miary

1.
Ścieki socjalno-bytowe,

przyjmując ilość ścieków ze
wskazań wodomierza

Cena za 1 m3

odprowadzania
ścieków

3,00 zł* zł/m3

Tabela C. Wysokość cen i stawek opłat dotyczących ścieków dowożonych

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka

zł netto
Jednostka

miary

1. Ścieki socjalno-bytowe dowożone
do oczyszczalni

Cena za 1 m3

dowożonych
ścieków

4,45 zł* zł/m3

*Do cen podanych w tabeli  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  -  8%.



U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr XII/69/2015

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy Szczytniki zatwierdza taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  obowiązujące  na  terenie  gminy

w okresie od 18 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2016 r.

Wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  został  złożony  zgodnie  z  uregulowaniami

ustawowymi, tj. w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie.

Złożony  wniosek  wraz  z  załącznikami  wyczerpuje  zakres  wyspecjalizowany

w rozdziale 6 § 19 ust. 1,2,3, rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.

139).

Przeprowadzona  analiza  złożonego  wniosku  taryfowego  wykazuje,  że  taryfy

opracowane  zostały  zgodnie  z  wyżej  wymienionymi  przepisami.  Taryfa  na  nowy  okres

przewiduje  108,1%  wzrostu  cen  za  dostawę  wody  z  ujęć  Gminy  Szczytniki  oraz  120%

za odprowadzanie ścieków i 112,7% za ścieki dowożone. Podwyższenie ceny podyktowane

jest  rosnącymi  kosztami  eksploatacji  i  utrzymaniem urządzeń  wysokimi  opłatami  stałymi

wynikającymi  m.in.  ze  wzrostu  cen  energii  elektrycznej  oraz  ze  wzrostem  opłat  za

korzystanie ze środowiska.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


