
UCHWAŁA NR  XXXVII/ 243 /2013 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na rok 2014 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 

zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza następującą taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na rok 2014: 

1) Cena za dostarczanie 1 m
3
 wody dla: 

a) gospodarstw domowych        - 2,90 zł 

b) zakładów przemysłowych        - 2,90 zł 

c) celów przeciwpożarowych         - 1,00 zł 

 

2) Cena za odprowadzanie 1 m
3
 ścieków płynących kolektorem sanitarnym dla: 

a) gospodarstw domowych        - 4,50 zł 

b) zakładów przemysłowych        - 6,30 zł 

  

3) Cena za przyjęcie do oczyszczalni 1 m
3  

ścieków dowożonych
    

- 6,30 zł 

 

4) Opłata za odczyt wodomierza       - 1,50 zł 

 

5) Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług  

wodociągowych dla: 

a) gospodarstw domowych        - 2,00 zł 

b) zakładów przemysłowych        - 5,00 zł 

 

§ 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 2014 r. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



       Uzasadnienie 

 
do Uchwały nr XXXVII./243/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z  dnia   

            25 listopada 2013 r. 

 

 

  Zmiana  cen i  stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na 2014 rok 

spowodowana została przede wszystkim: 

      -   wykonanie niezbędnych prac na Ujęciach i Stacjach Uzdatnienia wody w celu 

           zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców (naprawa pomp, sprężarek i drobne 

           remonty budynków stacji uzdatniania), 

       -   koniecznością  wymiany niesprawnej armatury na sieci wodociągowej - zasuwy i 

            hydranty, 

       -  wymianą wodomierzy, których ważność legalizacji wygasła, 

       -   konieczną konserwacją sieci kanalizacyjnej polegającą na usunięciu osadzonych     

           namułów w rurociągach. 

       -   planowanymi pracami konserwacyjnymi i remontowymi komór bioreaktora , 

           piaskownika i stacji zlewczej na Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku      

 

 Przyjęcie cen i stawek opłat zawartych w przedłożonej taryfie eliminuje  finansowanie 

skrośne oraz zakłada, że Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. osiągnie zerowy wynik 

finansowy na działalności wodociągowo – kanalizacyjnej. 

  

 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 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm. ). Wniosek o zatwierdzenie taryfy 

został przedłożony Burmistrzowi Książa Wlkp. przez Dyrektora Zakładu 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. Burmistrz Książa Wlkp.   

działając w trybie art. 24 ust. 4 ustawy dokonał sprawdzenia przedłożonej taryfy 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 taryfa i plan zostały opracowane zgodnie 

z przepisami ustawy oraz zgodnie   z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryfy, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. Nr 127, 



poz. 886 ). Taryfa i plan  zawierały wszystkie konieczne dla warunków Gminy elementy określone  

przepisami w/w. aktów prawnych , w szczególności wskazane w § 4 i  § 5 rozporządzenia. 

 

 W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


