UCHWAŁA NR XXVII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Skała
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ), 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015 r.
§ 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 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jolanta Penkala
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/202/16
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 22 listopada 2016 r.
Załącznik do Uchwały nr XXVII/202/16
Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku
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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
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.
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- Drugą taryfową grupę stanowią usługobiorcy odprowadzający ścieki do przepompowni przydomowych
zasilanych w energię elektryczną przez dostawców.
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
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 każdy punkt
poboru wody/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
taryfowa grupa odbiorców usług
p
1
wszyscy odbiorcy usług
.

rodzaj cen i stawek opłat

jednostka miary

cena netto

cena za 1 m3 dostarczonej wody

m3

3,45 zł

4.2. Stawka opłaty abonamentowej
Wyszczególnienie
l
rodzaj wodomierza
p
1 odbiorcy usług rozliczanych
. podstawie wskazań wodomierza
l
p
1
.

rodzaj wodomierza
odbiorcy usług rozliczanych na
podstawie przeciętnych norm

rodzaj cen i stawek opłat

jednostka
miary

cena
netto

na stawka opłaty abonamentowej
szt
zł/odbiorcę/miesiąc
Wyszczególnienie
jednostka
rodzaj cen i stawek opłat
miary
stawka opłaty abonamentowej
szt
zł/odbiorcę/miesiąc

4,63 zł
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
taryfowa grupa odbiorców usług
p
1
pierwsza
.
2
druga
.

rodzaj cen

jednostka miary

cena netto

cena ścieków

m3

5,70 zł

cena ścieków

m3

5,29 zł

4.5. Stawka opłaty abonamentowej
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Wyszczególn
ienie
lp

taryfowa
grupa
odbiorców
usług

rodzaj cen i jednostka
stawek opłat
miary

cena netto

1.

wszyscy
odbiorcy
usług

stawka opłaty
abonamento
szt
wej
zł/odbiorcę/m
iesiąc

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.
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
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W taryfie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jolanta Penkala
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