UCHWAŁA NR XXXVII/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ
Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy
Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
:
1) Cena za dostarczanie 1 m3 wody dla:
a) Grupa W1 (przepływ nominalny do 6,0 m3/h)

-2,97zł

b) Grupa W2 (przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h)

-2,97zł

2) Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków dla:
a) Grupa S1
-5,70zł
(ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych, instytucji użyteczności
publicznej, placówek handlowych i usługowych)
b) Grupa S2
-7,30zł
(ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych i technologicznych)
3) Stawka opłaty abonamentowej:
a) Grupa W1 (przepływ nominalny do 6,0 m3/h)

-2,70zł

b) Grupa W2 (przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h)

-5,70zł

c) Grupa S1
-3,50zł
(ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych, instytucji użyteczności
publicznej, placówek handlowych i usługowych)
c) Grupa S2
-3,50zł
(ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych i technologicznych)
§ 2. Do cen i opłat, o których mowa w §1 dolicza się podatek VAT według obowiązujących stawek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 2017 r.
Zasady i tryb ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). Wniosek o zatwierdzenie taryfy został
przedłożony Burmistrzowi Książa Wlkp. przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust.2 ustawy. Do wniosku zgodnie z
wymogiem art. 24 ust. 3 ustawy dołączono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz
aktualny plan. Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. działając na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 w
związku z ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) dokonał w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)
sprawdzenia przedłożonych taryf i planu, weryfikując koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4
pkt 1 ustawy, pod kątem celowości ich ponoszenia. W wyniku powyższych czynności uznano, iż
taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701). Taryfy i plan zawierały wszystkie
konieczne dla warunków Gminy elementy określone przepisami w/w. aktów prawnych, w
szczególności wskazane w § 4 i § 5 rozporządzenia.
Dostawa wody dokonywana jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o równe
zasady techniczne oraz równe zasady technologiczne, w związku z powyższym cena wody dla
wszystkich odbiorców jest jednakowa. Wzrost ceny wody o 0,07 zł za 1 m3 jest podyktowany
koniecznością wymiany wodomierzy ze względu na ważność legalizacji, niezbędnej wymiany
armatury na stacjach uzdatniania wody, wzrostem podatku od nieruchomości, wzrostem zakupu
materiałów i usług z tytułu nieodliczonego podatku VAT oraz konserwacji sieci wodociągowej.
Zróżnicowanie stawki opłat abonamentowych wynika z kosztów przypadających na kategorie
odbiorcow wody głównie z ilości pobranej wody przypadającej na poszczególne grupy taryfowe
pobierające wodę. Opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie i zawierają w sobie następujące
składniki: opłatę za usługę odczytu wodomierzy, opłatę za usługę rozliczenia odbiorcy, opłatę za
utrzymanie gotowości technicznej wodociągu.
Dokonano podziału dostawców ścieków na dwie grypu taryfowe:
- grupa S1 - ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych, instytucji
użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych,
- grupa S2 - ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych i technologicznych.
W grupie S1 podwyższono cenę za odbiór ścieków z 4,90 zł/m3 na 5,70 zł/m3, a w grupie S2
podwyższono cenę za odbiór ścieków z 6,30 zł/m3 na 7,30 zł/m3. Większa podwyżka na ścieki
przemysłowe podyktowana jest podyższonymi parametrami ścieków, które mają wpływ na
zużycie energii elektrycznej oraz ilość osadu. Podwyżka cen za odprowadzenie do kanalizacji 1
m3 ścieków podyktowana jest wzrostem cen za odbiór z oczyszczalni odpadów (piasku, skratek i
osadu), wzrostem podatku od nieruchomości, wzrostem kosztów zakupu materiałów i usług z
tytułu nieodliczonego podatku VAT. Ponadto wprowadzono do taryfy na odprowadzanie ścieków
stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 3,50 zł/m-c, w skład której wchodzi opłata za usługę
rozliczenia odbiorcy i za utrzymanie w gotowości technicznej oczyszczalni, przepompowni oraz
sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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