
UCHWALA Nr XIX 1120 12008

Rady Miejskiej w Ozarowie

z dnia 05 marca 2008 roku.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek oplat za dostarczona wode z urzadzen
zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzenie scieków do zbiorowych

urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Gminy Ozarów.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym 1tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zm./ w zwiazku
z art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu scieków Itekstjednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 8581

~

Rada Miejska w Ozarowie uchwala co nastepuje:

§1

Zatwierdza taryfy cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzenie scieków zgodnie z zalacznikiem nr 1 .

§2

Wykonanie uchwaly zleca sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ozarów.

§3

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Ozarowie.

~

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2008 roku.

Krystyna



Ozarów, dnia 14.01.2008 r.
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "." .

miejscowosc, data

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ozarowie

.
(przedsiebiorstwo

wodociagowo-kanalizacyjne)

Rada Miejska w Ozarowie
.'." '''. ... .'. ... ... ......

(rada gminy)

~

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE

I ZBIOROWEGO ODPRO WADZANIA SCIEKÓW

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie przedklada
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania scieków na terenie miasta i gminy Ozarów na okres od dnia
01.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r.

~

Powyzsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków
(Dz.U. z 2006r. Nr 123,poz. 858)oraz z przepisamiwykonawczymido tej ustawy.

Ceny i stawki oplat zawarte w taryfach okreslono na podstawie niezbednych
przychodów dla prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Ozarów.

z up. RA

..
Kierujacy przedsiebiorstwem

wodociagowo-kanalizacyjnym



Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ozarowie

~

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKÓW

zatwierdzone Uchwala Nr XIX/120/2008 Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 05 marca 2008 roku.

r--
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,
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Spis tresci

1. Informacje ogólne.
2. Objasnienie pojec.
3. Zakres dzialalnosci gospodarczej zwiazanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wode

i zbiorowym odprowadzaniem scieków.
4. Taryfowe grupy odbiorców uslug.
5. Rodzaje oraz wysokosci cen i stawek oplat.
6. Podstawy prawne ustalenia taryfowych cen i stawek oplat za zbiorowe

zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków.
7. Wprowadzanie nowych taryfowych cen i stawek oplat.
8. Uzasadnienie taryfowych cen, stawek oplat.

~



l. Informacje ogólne.

1.1.Niniejsze taryfy stanowia zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków oraz zasady ich
stosowania, podlegajacych publicznemu ogloszeniu.

1.2. Podstawe prawna opracowania taryf stanowia w szczególnosci:
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowymodprowadzaniuscieków (Dz.U. z 2006r Nr 123,poz.858), zwana
dalej "ustawa".

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków
(Dz.U.Nr 127,poz. 886 z dnia 17 lipca 2006r. ).

1.3. Ceny i stawki oplat okreslone w niniejszej taryfie dotycza odbiorców uslug
wodociagowo-kanalizacyjnych.

2. Objasnienie pojec uzywanych w taryfach

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu scieków,

2) taryfa - zestawienie ogloszonych publicznie cen i stawek oplat za zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków oraz warunki ich
stosowania,

3) taryfowa grupa odbiorców uslug - odbiorców wyodrebnionych na podstawie
charakterystyki zuzycia wody lub odprowadzanych scieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków, a takze na
podstawie sposobu rozliczen za swiadczone uslugi,

4) wodomierz glówny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilosc pobranej wody,
znajdujacy sie na kazdym przylaczu wodociagowym,

5) urzadzenie pomiarowe - urzadzenie mierzace ilosc odprowadzanych scieków,
znajdujacy sie na przylaczu kanalizacyjnym.

3. Zakres dzialalnosci gospodarczej zwiazanej ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wode i zbiorowym odprowadzaniem scieków.

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jako gminna jednostka
organizacyjna prowadzi dzialalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania scieków, w szczególnosci obejmujace:

- zaopatrzenie w wode gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych,

- zaopatrzenie w wode przemyslu,



- zaopatrzenie w wode obiektów uslugowych,
- dostarczenie wody:

a) do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych
terenów zielonych,

b) na potrzeby jednostek strazy pozarnej,
- odprowadzanie scieków z budynków mieszkalnych, obiektów

przemyslowych i uslugowych,

4. Taryfowe grupy odbiorców uslug.

Uwzgledniajac zróznicowanie kosztów zaopatrzenia w wode i odprowadzanie
scieków dokonano podzialu odbiorców uslug wodociagowo-kanalizacyjnych na
nastepujace taryfowe grupy odbiorców uslug.

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców uslug

2

1.2. ZWB

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz uzytkownicy
lokali uzytkowych, uslugowych i handlowych,
rozliczani za ilosc zuzytej wody ustalona w oparciu o
wskazania z wodomierzy zainstalowanych w lokalach;

Wlasciciele /zarzadcy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków
uzytecznosci publicznej, uslugowych i handlowych,
rozliczani za ilosc zuzytej wody, ustalona w oparciu
o wskazania wodomierzy glównych;

r-

1.3. ZWGmSP Gmina, rozlicza za ilosc wody pobranej przez
jednostki strazy pozarnej;

2.

2.1.
Odprowadzanie scieków

OSL Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz uzytkownicy
lokali uzytkowych, uslugowych i handlowych,
rozliczani za ilosc odprowadzonych scieków,
okreslona w oparciu o ilosc zuzytej wody ustalona na
podstawie wskazan wodomierzy zainstalowanych w
lokalach;

."

Gospodarstwa domowe, zaklady i instytucje dowozace ,I

scieki prywatny koncesjonowanym transportem do I:

miejskiej oczyszczalni scieków; .~. ::L~ OSLj

,.--..

II Lp. IIgrupy
odbiorców uslug

O 1

1. Zaopatrzenie w wode

1.1. ZWL



,---..

5. Rodzaje oraz wysokosci cen i stawek opiat.

W rozliczeniu z odbiorcami uslug beda stosowane nastepujace ceny i stawki oplat:

W rozliczeniu za dostarczona wode:

a) cena za dostarczona wode - wyrazona w zlotych za 1m3,

b) oplata abonamentowa od jednego odbiorcy - 3,90 zl

W rozliczeniu za odprowadzone scieki

c) cena za odprowadzone scieki - wyrazona w zl za 1 m3,
d) cena za odprowadzone scieki wprowadzonych hurtowo do urzadzen

kanalizacyjnych.
~ e) oplata abonamentowa za odprowadzenie scieków - 2,00 zl

5.1. Wysokosc cen i stawek oplat za dostarczona wode.

rJ
---"

Symbol taryfowej grupy Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców uslug odbiorców uslug

2.3. OSB Wlasciciele /zarzadcy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynkówI

uzytecznosci publicznej, uslugowych i handlowych,
rozliczani za ilosc odprowadzonych scieków okreslona
w oparciu o ilosc zuzytej wody, ustalona w oparciu o
wskazania wodomierzy glównych;

2.4. OSP Przemyslowi odbiorcy wody rozliczani za ilosc

odprowadzonych scieków okreslona na podstawie
ilosci zuzytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania
wodomierzy glównych; I

2.5. OSPp Przemyslowi odbiorcy uslug poddajacy odprowadzonJI
scieki oczyszczanIU we wlasnej podczyszczalni
scieków, rozliczani za ilosc odprowadzonych scieków
na podstawie ilosci zuzytej wody, ustalonej w oparciu
o wskazania wodomierzy glównych;

Taryfowa
grupa Wyszczególnienie Cena Istawka opiat Jednostka miaryodbiorców

I

O 1 2 3
I

II

ZWL
I Cena za dostarczona wode 2,49

I

zl/m3
II

II

ZWB
I Cena za dostarczona wode 2,49

I

zl/m3 I
ZWGmSP Cena za dostarczona wode 2,49 zl/m3

li
JI

ZWL,zWB Oplata abonamentowa
11ZWGmSP, 3,90 zl/od jednego odbiorcy
I'
I



5.2. Wysokosc cen i stawek oplat za odprowadzanie scieków.

Taryfowa

g~upa, Wyszczególnienie Cena/stawka oplat Jednostka miary
odblOTCOW

O 1 2 3

OSL II ~~na.zaodprowadzone II 267 II zl/m3sCleki '

osLJl~z~ odp~o~a~zone i II 2 67 II zl/m3dowIezIOnesClekl '
P==

OSB ~~na.za odprowadzone II 267 II zl/m3
IIsClekl '

,.-. II OSP I ~~na.za odprowadzone II 267 II zl/m3sCleki 'II

OSPp II Cena za odprowadzone II ~ zl/m3
scieki II 2,37

,OSL" Oplata abonamentowa II 11 zl/ od jednego odbiorcy
~~p~ ~ 2

OSPp II ~i'

Do cen i stawek oplat okreslonych w tabeli nr 5.1. i 5.2. zgodnie z obowiazujacymi
przepisami nalezy doliczyc podatek od towarów i uslug VAT.

5.3. Sposoby rozliczen w oparciu o taryfowe ceny i stawki oplat.
,.-.

5.3.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie
scieków prowadzone sa zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa okreslajacego warunki prowadzenia
rozliczen.

5.3.2. O ile umowa nie stanowi inaczej, oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w wode
i zbiorowe odprowadzanie scieków pobierane sa za kazdy miesiac, w którym
byly swiadczone uslugi.

5.3.3. Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzone scieki
zgodnie z zawartymi umowami.

5.3.4. Zgloszenie przez odbiorce uslug zastrzezen do wysokosci rachunku nie
wstrzymuje jego zaplaty.

5.3.5. W przypadku stwierdzenia nadplaty, jest ona zaliczona na poczet przyszlych
naleznosci, a na zadanie odbiorcy uslug jej zwrot nastepuje w ciagu 14 dni od
daty zlozenia wniosku w tej sprawie.

5.3.6. W przypadku niesprawnosci wodomierza, rozliczenia prowadzone sa w
oparciu o srednie zuzycie wody w okresie 3 miesiecy przed stwierdzeniem



r--

niesprawnosci.
5.3.7. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy uslug

dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dzialania wodomierza.
5.3.8. W przypadku, gdy nie stwierdzono bledu wskazan wodomierza wiekszego od

okreslonego w odrebnych przepisach oraz wad powodujacych
nieprawidlowosc wskazan, odbiorca wnioskujacy sprawdzenie prawidlowosci
dzialania wodomierza pokrywa koszty sprawdzania.

5.3.9. W przypadku braku wodomierza, ilosc wody dostarczonej do nieruchomosci
ustala sie w oparciu o przecietne normy zuzycia wody.

5.3.10. Ilosc odprowadzonych scieków ustala sie na podstawie wskazan urzadzen
pomiarowych.

5.3.11. W razie braku urzadzen pomiarowych ilosc odprowadzonych scieków ustala
sie jako ilosc wody pobranej lub w sposób okreslony w umowie.

5.3.12. W rozliczeniach ilosci odprowadzonych scieków, ilosc bezzwrotnie zuzytej
wody uwzglednia sie w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy.

5.3.13.Na wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego
przedsiebiorstwo zawiera umowe o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie
scieków z osobami korzystajacymi z lokali, na warunkach dotyczacych
opomiarowania i sposobu rozliczen okreslonych w umowie.

5.3.14.Karze grzywny do 5000 zl podlega ten, kto pobiera wode z urzadzen
wodociagowych bez uprzedniego zawarcia umowy, kto zrywa lub uszkadza
plomby umieszczone na urzadzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaja-
cym, kto nie zapewnia dostepu upowaznionego przedstawiciela przedsiebior-

-stwa do wodomierzy i urzadzen pomiarowych, w celu dokonania odczytu
ich wskazan, kontroli badan, pomiarów i napraw, a takze do sprawdzenia
ilosci i jakosci scieków wprowadzanych do sieci.

5.3.15. Karze grzywny do 10000 zl podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia
umowy wprowadza scieki do urzadzen kanalizacyjnych.

5.3.16. Karze pienieznej - do 15% przychodu osiagnietego w poprzednim roku
podatkowym, podlega przedsiebiorstwo, które stosuje taryfy bez ich
zatwierdzania przez rade miejska lub ceny i stawki taryfowe wyzsze od
zatwierdzonych.

5.3.17. Kierownik przedsiebiorstwa, o którym mowa w pkt. 5.3.16. moze byc
obciazony kara pieniezna w kwocie do 300% jego miesiecznego
wynagrodzenia.

6. Podstawy prawne ustalenia taryfowych cen i stawek opiat za zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków.

Wysokosc cen i stawek oplat przedstawionych w pkt. 4 zostala okreslona
zgodnie z art. 24 umowy.

7. Wprowadzanie nowych taryfowych cen i stawek opiat.



7.1. Taryfowe ceny i stawki oplat, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy obowiazuja przez
okres l roku, nie wczesniej jednak niz po uplywie 7 dni od dnia ich ogloszenia.

7.2. Nowe taryfy opracowane zostaly zgodnie z przepisami ustawy oraz
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia z dnia 28 czerwca 2006 r. w

sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.), podlegaja zatwierdzeniuw
trybie okreslonym przepisami art. 24 ustawy.

8. Uzasadnienie taryfowych cen.

~

Niezbedne przychody, bedace podstawa ustalenia taryfowych cen i stawek
oplat zostaly okreslone na podstawie planowanych kosztów na rok 2008. Planowanie
przeprowadzono przez Przedsiebiorstwo zgodnie z dokumentacja ksiegowa,
uwzgledniajaca zasady rachunkowosci oraz na podstawie kosztów eksploatacji w
wyniku realizacji planu inwestycyjnego Przedsiebiorstwa, zgodnie z wieloletnim
planem modernizacji i rozwoju.

~


