
UCHWAŁA NR XXIV/217/2016
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1 i 5 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Niemce”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 3. Taryfa o której mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni 
od dnia podjęcia uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Sławomir Mroczek



Załącznik do Uchwały Nr XXIV/217/2016

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 listopada 2016 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Niemce

Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez 1 rok tj. od 1 stycznia 2017 roku do

31 grudnia  2017 r. w wysokości:

1. Zaopatrzenie w wodę:
1.1 Cena netto dla osób fizycznych na cele prowadzenia gospodarstw domowych, gospodarstw 

rolnych, instytucji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz do celów przeciwpożarowych i 
ulicznych zdrojów w wysokości – 2,65 zł/m3 + VAT

1.2 Cena netto dla pozostałych podmiotów w wysokości – 2,65 zł/m3 + VAT

1.3 Stawka opłaty abonamentowej w wysokości – 2,00 zł/m-c +VAT

2. Odprowadzanie ścieków:
2.1 Cena netto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z gospodarstw

domowych w wysokości – 4,25 zł/m3 + VAT

2.2 Cena netto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od pozostałych podmiotów

w wysokości – 5,20 zł/m3 + VAT

2.3 Cena netto za ścieki dowożone z gospodarstw domowych w wysokości – 4,25 zł/m3 + VAT

2.4 Cena netto za ścieki dowożone pozostałe (z działalności gospodarczej i spoza

terenu gminy) w wysokości – 5,20 zł/m3 + VAT

2.5 Cena netto za odprowadzanie ścieków do podmiotu zewnętrznego w wysokości – 6,00 zł/m3 +

VAT

2.6 Stawka netto opłaty abonamentowej za odczyt i kontrolę urządzenia pomiarowego ścieków w 
wysokości – 50,00 zł/m-c + VAT

3. Wysokość cen i stawek opłat innych:
3.1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wynikająca z kosztów prowadzenia 

prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 150 zł/przyłącze + VAT

3.2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, wynikająca z kosztów prowadzenia 
prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 150 zł/przyłącze + VAT

3.3 Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych: 5,20 zł/m3 + VAT za każde rozpoczęte 100% przekroczenia ładunku zanieczyszczeń

4. Podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne określa na 1 rok taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Przedsiębiorstwa ustalają niezbędne przychody
uwzględniając w szczególności koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim
roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych
zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych wielkości usług
i warunków ich świadczenia. Szczegółowe warunki określania taryf reguluje Rozporządzenie Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127 poz. 886 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ustawy taryfy podlegają
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach złożył
wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., do wniosku
dołączona została szczegółowa kalkulacja cen i stawek opłat. Taryfy zostały opracowane zgodnie z
przepisami w/w ustawy i rozporządzenia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.




