UCHWAŁA NR XIII/97/15
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
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 ), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ), Rada Miejska w Skale uchwala, co
następuje:
§ 1.
Zatwierdza się określone w załączniku do niniejszej uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, jako obowiązujące na terenie Gminy Skała.
§ 2.
Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr LIV/404/14 z dnia 21 października 2014 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
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TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
1) Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Skała na
okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz. 139),
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków naliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.).
2) Rodzaj prowadzonej działalności.
Urząd Miasta i Gminy w Skale prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Urząd zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzania ścieków mając na uwadze dobro interesów
odbiorców usług oraz wymogi ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiot
działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie i dostarczanie odbiorcom wody, z którymi
zawarto umowy za pomocą urządzeń wodociągowych,
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych
przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
3) Taryfowe grupy odbiorców usług.
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych odbiorców usług
podzielono na dwie grupy taryfowe dotyczące opłat abonamentowych, natomiast cena wody jest
jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.
- Pierwszą taryfową grupę odbiorców usług stanowią odbiorcy rozliczający się z poboru wody na
podstawie wskazań wodomierza.
- Drugą taryfową grupę stanowią odbiorcy rozliczający się z poboru wody na podstawie norm i dotyczy
to tylko opłaty abonamentowej.
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
- Pierwsza taryfowa grupa to wszyscy usługobiorcy odprowadzający do kanalizacji ścieki z wyjątkiem
drugiej grupy.
- Drugą taryfową grupę stanowią usługobiorcy odprowadzający
przydomowych zasilanych w energię elektryczną przez dostawców.

ścieki

do

przepompowni

4) Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują ceny i stawki oraz zasady ich stosowania:
- w rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody;
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2. stawka opłaty abonamentowej - niezależnie od dostarczanej wody płacona za każdy miesiąc bez
względu na rozmiar dokonywanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych za
1-ego odbiorcę/miesiąc;
3. opłata za czynności odbioru technicznego przyłącza wody:
- w rozliczeniach za odebrane ścieki:
1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków;
2. stawka opłaty abonamentowej - niezależnie od odprowadzania ścieków, płacona za każdy miesiąc bez
względu na rozmiar dostarczania ścieków lub też ich całkowitego braku z budynków włączonych do sieci
kanalizacyjnej wyrażona w złotych za 1-ego odbiorcę/miesiąc;
3. opłata za czynności odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od
towaru i usług VAT w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.
4.1.) Wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Wyszczególnienie
l.p.
1.

taryfowa grupa odbiorców usług
wszyscy odbiorcy usług

rodzaj cen i stawek opłat
cena za 1 m3 dostarczonej wody

jednostka miary
m3

cena netto
3,40 zł

4.2.) Stawka opłaty abonamentowej.
Wyszczególnienie
l.p.
rodzaj wodomierza
1.

rodzaj cen i stawek opłat

odbiorcy usług rozliczanych na podstawie
wskazań wodomierza

Wyszczególnienie
l.p.
rodzaj wodomierza
1.

stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc
rodzaj cen i stawek opłat

odbiorcy usług rozliczanych na podstawie
przeciętnych norm

stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc

jednostka
miary
szt.

cena
netto
4,63
zł

jednostka
miary
szt.

cena
netto
4,89
zł

4.3.) Opłata za czynności odbiorowe przyłącza wody.
440,00 zł + VAT
4.4.) Wysokości cen i opłat za odprowadzane ścieki.
Wyszczególnienie
l.p.
1.
2.

taryfowa grupa odbiorców usług
pierwsza
druga

rodzaj cen
cena ścieków
cena ścieków

jednostka miary
m3
m3

cena netto
5,50 zł
5,09 zł

4.5.) Stawka opłaty abonamentowej.
Wyszczególnienie
l.p.
1.

taryfowa grupa odbiorców
usług
wszyscy odbiorcy usług

rodzaj cen i stawek opłat
stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc

jednostka
miary
szt.

cena
netto
2,65 zł

4.6.) Opłata za czynności odbiorowe przyłącza kanalizacyjnego
440,00 zł + VAT
5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania
ścieków od poszczególnych odbiorców usług.

Id: A9DEEFF8-DD0C-4EC8-8889-D7CC8188FA8C. Podpisany

Strona 2

Opłata abonamentowa dotyczy wszystkich odbiorców usług.
Ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody,
ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.
Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego
i wodomierza dodatkowego.
W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, jako równą ilość wody wynikającą z norm.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy
nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie - na podstawie
średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak ustalona ilość stanowi
równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku niewyposażonym w urządzenie pomiarowe.
6) Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie
z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie działania Referatu Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skale.
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UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF
Spis treści:
1. Informacje ogólne.
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
6. Uzasadnienie obniżki opłaty za ścieki.
Załączniki do uzasadnienia:
1. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy za okres taryfowy od 01.01.2016 do
31.12.2016
2. Kalkulacja opłaty abonamentowej.
3. Plan finansowy dostarczanie wody na rok 2016
4. Plan finansowy gospodarka ściekowa na rok 2016
1) Informacje ogólne.
Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie działania Urzędu Miasta i Gminy w Skale.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 poz. 139) zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem 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 odprowadzanie ścieków
(Dz.U. Nr 127 poz. 886) zwanego dalej Rozporządzeniem.
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub Rozporządzenia.
Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z Ustawą
i Rozporządzeniem.
2) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Referat Komunalny Urzędu Miasta i Gminy w Skale prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obszarem działania Referatu
Komunalnego jest teren Gminy.
Przedmiotem działalności gospodarczej jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
w zakresie zadań własnych Gminy, a w szczególności:
- bieżące i stałe dostarczenie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,

i innych

- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi
wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno - prawnymi,

urządzeń
na

służących

potrzeby

sieci

- prowadzenie działalności usługowej w zakresie oczyszczania Gminy (odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców gminy).
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3) Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryf na ich poprawę.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4) Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów.
- bardziej precyzyjne przypisywanie kosztów do grup taryfowych,
- poprawa warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz
skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do wód i do gruntu.
5) Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
- stabilizowanie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
- zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
dostawę wody w sposób ciągły w wymaganej ilości i jakości,
- zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Taryfa zapewnia:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- eliminowanie subsydiowania skośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
6) Uzasadnienie obniżki opłaty za ścieki.
Po analizie przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania
Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale a następnie na Sesji Rady Miejskiej
przyjmuje się stawkę opłaty za ścieki niższą niż we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z powodów ekonomiczno - społecznych,
Rada Miejska w Skale uważa, że są duże koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków spowodowane
faktem iż do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji ogólnospławnej z miejscowości Skała oraz
przepustowość jest dla większej ilości ścieków.
Gmina obecnie jest w trakcie budowy kanalizacji na wsiach a obecne koszty oczyszczalni
obciążają wąską grupę odbiorców, z tego powodu jest to duże obciążenie jednostkowe osób, które
obecnie korzystają z kanalizacji. Biorąc ten aspekt pod uwagę Rada Miejska w Skale postanowiła
obniżyć cenę za 1 m³ ścieków. Równocześnie zaznaczyć należy, iż zadania z zakresu gospodarki
ściekowej prowadzi Urząd Miasta i Gminy przez Referat komunalny.
Referat ten ma pokryte w pełni koszty tej działalności w ramach budżetu Gminy. Biorąc
powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Skała jako wnioskodawca taryf nie zgłasza
zastrzeżeń do zastosowanej przez Radę Miejską obniżkę opłaty za ścieki
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