
Uchwała Nr XLIII|}O7 l13
Rady Miejskiej Miero zowa

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
miejscowości Unisław ŚĘski, Rybnica Leśna , Rybnica Leśna -Kamionka położonych
w gminie Mieroszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ((Dz. IJ. z 2O0I r. Nr I42, poz. 1591 ze zm.') \oraz art.ż4 ust.1 i art.ż4a ust.l
ustawy z dnia 7 czetwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekow (Dz.U. z 2006 r.) Nr Iż3, poz. 85B ze zmŻ) Rada Miejska
Mieroszowa uchwala, co następuje:

1. Zatwierdzasięnaokresod01 lipcaż0I3 rokudo30 czerwcaz}l4rokunastępujące
taryfy za zbiotowe zaopatrzenie w wodę :

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁAl-,xoŚCr:

Przedsiębiorstwo prowadz i dzińalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Gminę.

Zgodnie z zezwoleniem przedmi ot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie

wody usługobiorcom, zktorymi zawarto umowę, za pomocąurządzeń wodociągowych,

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oazyszczanie i odprowadzanię ścieków

dostarczonych przęz usługobiorców, z ktorymi zawarto umowy, zd pomocą urządzen

kanalizacyjnych

3) inne rodzaje opisane w załączniku rlr 2 pktZ.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zalężności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich

grup taryfowych obowiwują zróżnicowane ceny i stawki opłat otaz zasady ich stosowania.

W przedsiębiorstwie przy rozliczeniach za dostarazanąwodę obowiązuje taryfa niejednolita

dwuczłonowa składająca się z opłaty podstawowej stałej miesięcznej opłaty

abonamentowej , niezależnej od wielkości dostarczonej wody, oraz opłaty dodatkowej

ustalonej w oparciu o zmi ęrzonę zużycie wody.



3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCOW USŁUG:

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie anaLizy celu

wykorzystania wody. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę oraz

sposobu korzystania z wządzeń wodociągowych dokonano podzińu odbiorców usług,

wyodrębniając grupy w których korzystanie z wody jest z ptzeznaczeniem na cele:

- Grupa I - dla odbiorców socjalno-bytowych,

- Grupa II - dla odbiorców przemysłowych.

CharakterysĘka taryfowych grup odbiorców

* Zgodnie z art". 22. Ustawy z dnia 7 częrwca 200I roku z uwzględnieniem zmian
wynikających z ustawy dnia 22kwiętniaż0O5r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz.858) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4. RODZAJE,WYSOKOŚC CEN I STAWEK OPŁAT:

W rozliczęniach z odbiorcami usług w zalężności od ich zak|asyfikowania do odpowiednich

grup taryfowych obowiązujązróżnicowane ceny i stawki opłat otaz zasady ich stosowania.

W rozlic zeniach za dostar czonąwodę i odprow adzone ścieki przedsiębiorstwo sto suj e :

1. Cenę - wyrażoną w złotych za l m3 dostarczonej wody;

2. Stawkę opłaty abonamentowej wytażoną w jednostkach pienięznych, w zł na odbiorcę

usług za okres roz|iczęniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacic

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanaltzacyjnemu za gotowość do świadczenia usług.

Taryfowa grupa odbiorców
usług zaopatrzenia w wodę Opis

r. Zaopatrzenie w wodę

1. Grupa I

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny
do nieruchomości, roz|tczani za ilość dostarczonej wody,
ustalonąw oparciu o wskazania wodomierza głównego
oraz przeciętnych norm zużyciawody (woda
przęznaczona do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np.
gospodarstwa domowe, placówki społeczno-wychowawcze
a także pobraną ze zdrojow ulicznych, publicznych
studzien, fontann ) zraszania ulic i na cele
przeciwpozarowe*).

2. Grupa II

Odbiorcy roz|iczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w
oparciu o wskazania wodomierza głównego, pobierający
wodę na cele przemysłowe z wyłączeniem wymienionych
w punkcie 1 (woda wykorzystywana jest do celów
produkcyjnych i technol ogicznych itp.)



T od

Jś w wypadku dwumiesięczn tawki abonamentowe za jeden

miesiąc
przemnaza się razy dwa.

Tabela 2. Wysokość cen zawodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowYm na 1 osobę

w lokalach nieopomiarowanyc!

ośc zameldowanych osób w lokalu,

qhe ł 1 'Wvsokość c nisl awek t za dostarczoną w

L
p.

Taryfowa
grupa

odbiorcow
Wyszczególnienre

Cena/Stawk
a opłaty w

zł nętto
VAT

Cena/Stawk
a opłaty w
zł brutto

1. 2.
:D
J. 4. 5. 6.

1 Grupa I
1. Cena za dostarczonąwodę ę]lrŃ) 4,67 8% 4,98

ż.
Stawka opłaty abonamentowej *

(zŁlodb.lm-c)
6,93 8% 7,48

ż. Grupa II
1 Cena za dostarczonąwodę (złlm') 5)5 8% 5,67

2.
Śtawka opłaty ńonamentowej *

(zŁlodb.lm-c)
30,96 8% 33,44

Cena w zł
brutto

Cena w
zł nętto

mleSlęczn
a norrna
zużycia

wody/m'/
1 osoba*

Wyposażenie mieszkania w
instalację

Taryfowa
grupa

odbiorców

Wodociąg bez ubikacji i
łazienki (brak

kana|izacji) pobór wody
ze zdtoju podwórzowego
lub uliczne

Grupa I

Wodociąg, ubikacj abez
łazienki.

Iż,45
Wodociąg, zlew
kuchenny, wc, brak
łazienki i ciepłei wod

13,83

Wodociąg, ubikacja,
Łazienka, lokalne źr ó dło
ciepłej wody
(piecyk węglowy,
gazory- gaz z butli,
elektryczny boiler).

24,89

Wodociąg, ubikacja,
Łazietlka do stawa ciepłej
wody do mieszkania
(z elektrowni, kotłowni
osiędlowej lub
blokowei

ymienionychwtabelach1-2doliczasięobowiązującypodatek
VAT zgodnie z odrębnymi przepisami,



5. WARUNKI ROZLICZEN Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAZENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE:

5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnię z przepisami

Ustawy i Rozporządzenia.

5.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone

usługi.

5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy

Odbiorca usług pobierał wodę w okresi ę rozliczeniowym.

5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i terminach

określonych

w umowie.

5.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomięrza

głównego.

5.6. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niZ do terminu określonego

Ustawą ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne

nolmy zużycia wody określone odrębnymprzepisem prawa.

5.7 . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego dzińania wodomi erza głównego ilość

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy

przed stwierdzeniem niesprawności dzińaniawodomierzaa gdy nie jest to mozliwe - na

podstawie średniego zuĘcia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu

średniomiesięcznego zuĘcia wody w roku ubiegłym iliczby miesięcy nieprawidłowego

działanta wodomi ęrza.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:
W taĄrfię za okres od 01 .07.20I3r. do 30.06.ż014r. obowiąywać będą warunki rońiczeń

pW zachowaniu standardów jakościowych obsfugi klierrtow wyrikających z obowiąujących

przepisów prawą standardów Wszazegolnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności

w zakresie zbiorowego zaopŃrzeńa w wodę i zbiorowego odprowadzańaścieków zgodnie z Ustawą

z dńa 7 częrwca ż0OIr. o zbiorow;rm zaopatrzeńu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia28.06.2006r. w sprawie określaniataryf, wzoru

wniosku o zatulięrdzantę taryf oraz waruŃów rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę



i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a takze Uchwałą nr LIXl262l10 Rady Miejskiej

Mieroszowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprow adzanta ścieków.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

3.Traci moc Uchwała Nr IV/13110 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 30 grudnia2010 r.

4.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszen Urzędu Miejskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ) z mocąobowiązująca od dnia 01 lipca
2013 roku.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz.U. z2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,
poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l,Nr214,poz.l806, z2003 r.Nr80, poz.717,Nr 162,poz.
1568, z2004 r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167, poz.1759,z2005 r.Nr 172,poz. l441,Nr
775,poz. 1457,z2006 r.Nr 17, poz.l28,Nr l8l,poz.1337,z2007 r.Nr48, poz.327,Nr l38, poz.974,Nr
173,poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 111l, Nr 223,poz.1458, z2009 r. Nr 52, poz.420, Nr l57, poz. 724I,
z2010 r. Nr 28,poz.l42, Nr 28,poz.146, Nr 40,poz.230, Nr 106,poz.675, z20ll r. Nr 21, poz. l l3, Nr
7l7 , poz.679, Nr l34, poz.777 ,Nr l49, poz.887, Nr 277, poz. 128l oraz z2012 r., poz. 567 .

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w (Dz. U . z 2007 r. Nr l47 , poz. 1033, Dz.
U. z2009 r. Nr 18, poz. 97,Dz.U. z2010 r. Nr 47,poz.278, Nr 238,1578 .

1)

2)
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Uchwała Nr XLIIII}}7 l 13

Rady Miej skiej Mieroszowa
z dnia29 maja ż0I3 r.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością na podstawie Decyzji 3110 z dnia 21.1ż. 20l0r. znak GPIiOŚ 6Ę1-
03110 uzyskało zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w miejscowościach Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna-Kamionka.

Wniosek Wńbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana|izacji Spółka

z ograniczona odpowiedzialnością o zatwierdzenię taryf za zbiorowe zaopńrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków sporządzony został na podstawie ptzepisów ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr l23,poz.858 ze zmianamt) oraz w oparciu

o wytyczrle zawarte w rozporządzenhl Ministra Budownictwa z dnia 1ż czerwca 2006 r.

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczęń za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r.

Nr 727, poz.886 ) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z2002 r. Nr 8,poz.70). Ceny

i stawki opłat zawartę w taryfie określono fla podstawie niezbędnych przychodow

dla prowadzęnia działalności w zakręsie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W okresie obowiązywania taryfy tj od 01. lipca 2013r. do 30.czerwca.20|4 r.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Społka z ograniczoną

odpowiedzialnością nie planuje budowy urządzen wodociągowych w związku z czym,

zgodnie z art.21 ust.7 cytowanej wyżej ustawy , nie przedkłada do uchwalenia wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji.

Zgodnie zart.ż4 ust.1 ustawy zdnia7 czerwca2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz.U. z2006 r. Nr lż3,poz.858

ze zmianami) taryfy podlegaj ązatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

Biorąc pod uwagę kalkulację cen i stawek opłat wynikających z wniosku taryfowego

złożonego przez Przedsiębiorstwo (w załączeniu) podjęcie Uchwały jest zasadne.

- verte-



Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i
i zaonatrzenia w wodstawkami onłat nowe ta do cei zaopatrzenia w \ry

Lp. Wyszczególnienie Taryfa
obowiązująca

Taryfa
nowa

Zmiana
o//o

413

taryfowa
grupa
odbiorców
usług

rodzaj cen i stawek
opłat

wielkość cen i stawek opłat

0 1 2 J 4 5

1 Gospodarstwa
domowe

- cena wody (złlm3)
- stawka opłaty
abonamentowej
- cena wskaźnikowa

2,73 zł
ż,I4 zł

2,9I zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00oń
0,00oń

0,00oń

2 Pozostali
odbiorcy

- cena wody (złlm3)
- stawka opłaty
abonamentowej
- cena wskaźnikowa

2,74 zł
4,83 zł

ż,96 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00Yo
0,00oń

0,00oń

Grupa I - cena wody (złlm3)
- stawka opłaty
abonamentowej
- cena wskaźnikowa

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

4,6l zł
6,93 zł
5,19 zł

0,00oń
0,00Yo
0,00 Yo

Grupa II - cena wody (złlm3)
- stawka opłaty
abonamentowej
- cena wskaźnikowa

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,25 zł
30,96 zł
5,62 zł

0,00oń
0,00o^
0,00oń

Z up. Br}nMISTRZA
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