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UCHWAŁA NR XIV/74/15
RADY MIEJSKIEJ W WARCE
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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) w związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o.
Rada Miejska w Warce uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla poszczególnych grup odbiorców usług, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Taryfy obowiązują przez 1 rok, od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Prezesowi Zakładu Usług
Komunalnych
w Warce Spółka z o.o.
§ 3. Z dniem 01 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XLVI/314/13 Rady Miejskiej z dnia
28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Aldona Rzeźnik

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XIV/74/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 5 listopada 2015 r.

Taryfy cen i stawek opłat
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Lp.

Zakres usług

Grupa 3

Grupa 2

Grupa 1

1) dostawa wody odbiorcom do
celów socjalnych (gospodarstwa
domowe, budynki komunalne,
budynki Spółdzielni Mieszkaniowej
i woda dla celów ppoż.)
2)przyjmowanie ścieków
bytowych od dostawców
(gospodarstwa domowe, budynków
komunalne, budynki Spółdz.
Mieszkaniowej)
1) dostawa wody dla instytucji
budżetowych (przedszkola, szkoły,
przychodnie, administracja
samorządowa).
2) przyjmowanie ścieków od
instytucji budżetowych
(przedszkola, szkoły, przychodnie,
administracja samorządowa).
1) dostawa wody pozostałym
odbiorcom (zakłady przemysłowe,
przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą, do
podlewania terenów zielonych)
2) przyjmowanie ścieków od
pozostałych dostawców (zakłady
przemysłowe, przedsiębiorcy
prowadzący działalność
gospodarczą)
Przyjmowanie ścieków bytowych z terenu
gminy Warka dowożonych samochodami
asenizacyjnymi na oczyszczalnię.
Przyjmowanie wód opadowych i
roztopowych do kanalizacji deszczowej z
powierzchni o trwałej nawierzchni
Przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa

Ceny i stawki opłat
Wartość

Rodzaj opłaty

netto

brutto

Jednostka

(z VAT)

1) cena za 1m 3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej
- przyłącze do bud. jednorodz.
- przyłącze do bud. wielolokal. 1)

3,10

3,35

zł/m3

2,20
22,50

2,38
24,30

zł/m-c
zł/m-c

1) cena za 1m 3 odprowadzonych
ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej 2)

2,30
2,20

2,48
2,38

zł/m3
zł/m-c

4,80

5,18

zł/m3

2,20
22,50

2,38
24,30

zł/m-c
zł/m-c

4,18
22,50

4,51
24,30

zł/m3
zł/m-c

5,30

5,72

zł/m3

2,20
22,50

2,38
24,30

zł/m-c
zł/m-c

7,50

8,10

zł/m3

2,20
22,50

2,38
24,30

zł/m-c
zł/m-c

9,80

10,58

zł/m3

0,65

0,70

zł/m2/rok

50,00

54,00

zł/szt.

1) cena za 1m 3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej
- przyłącze ≤ 1 ″
- przyłącze > 1 ″
1) cena za 1m 3 odprowadzonych
ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej 2)
1) cena za 1m 3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej
- przyłącze ≤ 1 ″
- przyłącze > 1 ″
1) cena za 1m 3 odprowadzonych
ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej 2)
- przy ilości ścieków Q ≤ 100 m3/m-c
- przy ilości ścieków Q > 100 m3/m-c
cena za 1m3 ścieków
dowożonych 3)
- stawka za 1 m2 powierzchni
o trwałej nawierzchni, z której
wprowadzane są do kanalizacji
deszczowej
ścieki
opadowe
i roztopowe.
stawka opłaty za przyłączenie do
urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych 1 szt. przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego

) Opłatę uiszcza administrator budynku wielorodzinnego (opłata nie dotyczy lokatorów)
ZUK w Warce Sp. z o.o. pobiera opłaty abonamentowe w przypadku umowy tylko na odbiór ścieków (bez
umowy na dostawę wody).
3)
W przypadku ścieków dowożonych nie pobiera się opłat abonamentowych.
Do opłat netto za wodę i ścieki dolicza się podatek VAT = 8% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1

2)

Wartość brutto podana z podatkiem VAT.
Niniejsza Taryfa cen i stawek opłat obowiązuje od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności przez ZUK w Warce sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Warka, z uwzględnieniem
wymagań ochrony środowiska, optymalizacji kosztów oraz koniecznych zadań inwestycyjnych.
Ponadto niniejszą taryfę opracowano o następujące przesłanki:
- konieczność uzyskania niezbędnych przychodów gwarantujących możliwość świadczenia
usług na wymaganym poziomie, a także zapewniających realizację zadań inwestycyjnych
(z marży zysku),
- eliminowanie subsydiowania skrośnego (pokrywania kosztów jednej z grup taryfowych
odbiorców usług, od innej grupy taryfowej),
- motywowania odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,
- uzyskanie środków ze stawki opłaty stałej na prowadzenie właściwej i racjonalnej
gospodarki wodomierzowej (montaż, sprawdzanie, wymiana) ze względu na przepisy
nakładające obowiązek montażu i wymiany wodomierzy przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
Powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz.U. z 2015r. poz. 139).

