Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2014 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 (tekst jednolity:
Dz. U. z 23 maja 2013 r. , poz. 594), oraz art. 24 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od
dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. przedstawione przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała”
Sp. z o.o. z siedzibą w Białej określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
na terenie gminy Stara Biała.
§ 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ceny taryfowej zaopatrzenia w wodę dla taryfowych grup
odbiorców:
1) 1 W w wysokości 1,07 zł do 1 m3.
2) 2 W – bez dopłaty
3) 3 W w wysokości 5,32 zł do 1 m3.
4) 4 W w wysokości 4,23 zł do 1 m3.
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla taryfowych grup
odbiorców:
1) 1 S w wysokości 4,24 zł do 1 m3.
2) 2 S w wysokości 3,97 zł do 1 m3.
3) 3 S w wysokości 3,03 zł do 1 m3.
4) 4 S w wysokości 2,76 zł do 1 m3.
3. Dopłaty określone w ust. 1 i 2 będą powiększone o podatek VAT.
§ 4. Ustala się następujące wysokości cen i opłat za wodę i ścieki po zastosowaniu dopłat przewidzianych
w § 3:
1. Cena dostarczanej wody:
1) Taryfowa grupa odbiorców 1 W i 3 W – 2,70 zł/m3 + VAT
2) Taryfowa grupa odbiorców 2 W i 4 W – 3,79 zł/m3 + VAT
2. Cena odbieranych ścieków:
1) Taryfowa grupa odbiorców 1 S i 3 S – 4,00 zł/m3 + VAT
2) Taryfowa grupa odbiorców 2 S i 4 S – 4,27 zł/m3 + VAT
3. Stawka opłaty abonamentowej:
1) Dla odbiorców wody i/lub dostawców ścieków A 1 – 10,83 zł / punkt pomiarowy / kwartał +VAT
2) Dla odbiorców wody za każdy następny punkt pomiarowy A 2 – 2,71 zł / punkt pomiarowy / kwartał + VAT
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§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Biała.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stara Biała do przekazania niniejszej Uchwały Gospodarce Komunalnej
„Stara Biała” Sp. z o.o.
§ 7. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. , ogłasza taryfy w swojej siedzibie, na swojej stronie
internetowej i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Stara Biała w terminie 7 dni od podjęcia Uchwały.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia
31 marca 2015 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia....................2014 r.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od 01 kwietnia
2014 r. do 31 marca 2015 r. na terenie gminy Stara Biała
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie

Cena
Cena
Jedn.
netto
brutto miary
Woda produkowana przez Spółkę w SUW: Biała, Kobierniki i Stare Proboszczewice
Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia
3,77
4,07
zł/m3
Grupa lub na cele socjalno - bytowe
np.
1 W gospodarstwa domowe, placówki społeczno –
wychowawcze.
Odbiorcy zakupujący wodę na potrzeby
3,79
4,09
zł/m3
Grupa produkcji oraz woda do celów
2 W przeciwpożarowych.
Woda zakupiona przez Spółkę w Wodociągach Płockich Sp. z o.o.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia
8,02
8,66
zł/m3
Grupa lub na cele socjalno - bytowe
np.
3 W gospodarstwa domowe, placówki społeczno –
wychowawcze.
Odbiorcy zakupujący wodę na potrzeby
8,02
8,66
zł/m3
Grupa
produkcji oraz woda do celów
4W
przeciwpożarowych.
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp.

1.

2.

3.
4.

Wyszczególnienie

Cena
Cena
Jedn.
netto
brutto miary
Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
8,24
8,90
zł/m3
Grupa tytuł prawny do nieruchomości, którzy
1 S pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub
na cele socjalno – bytowe.
Grupa Produkcyjni odbiorcy usług.
8,24
8,90
zł/m3
2S
Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków Wodociągów Płockich Sp. z o.o.
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
7,03
7,59
zł/m3
tytuł prawny do nieruchomości, którzy
Grupa pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub
3 S na cele socjalno – bytowe.
Grupa Produkcyjni odbiorcy usług.
7,03
7,59
zł/m3
4S
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Tabela 3. Stawki opłat abonamentowych:

Lp.

1.

2.

Abonament

A1

A2

Kategoria odbiorców usług
Dla odbiorców wody i/lub
dostawców ścieków w rozliczeniach
w oparciu o wskazania wodomierza
głównego.
Dla odbiorców wody za każdy
następny punkt pomiarowy.
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Stawka Stawka Jedn. miary
netto
brutto

10,83

zł / punkt
11,70 pomiarowy/
kwartał

2,71

zł / punkt
2,93 pomiarowy/
kwartał
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą, Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. dnia 20 stycznia 2014 r. złożyła Wójtowi
Gminy Stara Biała wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała wraz ze szczegółową kalkulacją cen
i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalni „Stara Biała” Sp. z o.o. Wniosek
dotyczy taryf na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. i złożony został
w wymaganym przez prawo terminie.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 4 ustawy, na
podstawie dostarczonej dokumentacji Wójt Gminy ustalił, że Gospodarka Komunalna „Stara
Biała” Sp. z o.o. opracowała taryfy zgodnie z przepisami ustawy, w tym w szczególności zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy, oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886).
W szczególności taryfy określają zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokość cen
i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowej grupy odbiorców usług,
a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują zróżnicowane ceny. Stawki opłat
abonamentowych są jednakowe.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Gospodarka Komunalna
„Stara Biała” Sp. z o.o. stosuje:
1. cenę – kwota wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych
ścieków,
2. stawkę opłaty abonamentowej za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenia
należności – kwota wyrażona w złotych za punkt pomiarowy za okres kwartalny.
Ustalając cenę dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków uwzględniono sposób
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków i dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców
usług.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych
przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których
zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla
odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych
grup odbiorców usług.
Skutek finansowy niniejszej uchwały – dopłaty do ceny taryfowej wody – 1 139 253 zł
netto, dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków – 645 848 zł netto. Łącznie:
1 785 101 zł netto .
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