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UCHWAŁA NR XXV/218/16
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za
zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, zm. poz. 1045, 1890) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/540/2002 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.
Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 142, poz. 2665) zmienionego Uchwałą Nr XL/468/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia
22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. KujPom. Nr 45, poz. 754) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za
zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfa określona w § 1. ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych w okresie od 1 maja 2016
roku do 30 kwietnia 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie.
§ 4. Zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za
zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie ogłosi w lokalnej prasie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy Koronowo.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/218/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2016 r.
L.p.
1
2
3
4
5

Rodzaj usługi – grupa taryfowa
Zaopatrzenie w wodę – za 1m3:
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Odprowadzanie ścieków – za 1m3 :
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Opłaty abonamentowe:
1. Opłata na odbiorcę na miesiąc – woda
2. Opłata na odbiorcę na miesiąc – ścieki
Opłaty za przyłączenie do:
1. urządzeń wodociągowych
2. urządzeń kanalizacyjnych
Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni – za
1m2 nawierzchni na miesiąc
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Opłata netto w
zł

Opłata brutto w
zł

2,77

2,99

4,72

5,10

4,63
3,70

5,00
4,00

327,10
186,92

402,33
229,91

0,05

0,05
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie dnia 17 lutego 2016 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz ze szczegółową
kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryfy na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017
r. na terenie gminy Koronowo i złożony został w wymaganym terminie.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej
dokumentacji Burmistrz Koronowa ustalił, że Zakład opracował taryfę zgodnie z zasadami, o których mowa w
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 odprowadzanie ścieków.
W szczególności taryfa zawiera określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania
cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zostały
skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok
obowiązywania taryf i których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług,
- planowanych wydatków inwestycyjnych.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i
równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę jak w sentencji.
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