
UCHWAŁA NR XLVII/ 312/2014 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2015 na terenie Gminy 

Książ Wlkp. z sieci wodociągowej Gminy Śrem 
 

 

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  się następujące  taryfy  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  na rok 2015 

na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej Gminy Śrem: 

 

1) Cena za dostarczenie wody: 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka 

miary netto z VAT 

1 2 3 4 5 

Wszystkie grupy taryfowe Cena za 1 m
3
 dostarczonej wody 3,25 3,51 zł/m

3
 

 

2) Stawki opłaty abonamentowej dla usługi zbiorowego dostarczania wody: 

 

Grupa 

taryfowa 

Opis grupy taryfowej Cena w zł Jednostka 

miary netto z VAT 

1 2 3 4 5 

G.1. dla odbiorców wody w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego o przepływie 

nominalnym do 3,00 m
3
/h oraz odbiorcy rozliczani 

na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

2,12 2,29 zł/odbiorcę 

usług/miesiąc 

G.2. dla odbiorców wody w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego o przepływie 

nominalnym od 3,50 do 10,00 m
3
/h 

6,55 7,07 zł/odbiorcę 

usług/miesiąc 

G.3. dla odbiorców wody w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego o przepływie 

nominalnym powyżej 16,00 m
3
/h 

40,69 43,95 zł/odbiorcę 

usług/miesiąc 

 

3) Opłata za odczyt i rozliczenie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych: 

 

Abonament Kategoria odbiorców usług Cena w zł Jednostka 

miary netto z VAT 

1 2 3 4 5 

1. Posiadający wodomierz lokalowy w budynku 

wielolokalowym 

2,85 3,08 zł/szt. 

 

 

 

 

 

 



4) Opłata za przyłączenie Odbiorcy do urządzeń wodociągowych: 
 

Grupa 

taryfowa 

Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka 

miary netto z VAT 

1 2 3 4 5 

1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych będących w posiadaniu Spółki, 

wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób 

technicznych przyłącza wybudowanego przez 

odbiorcę usług 

150,00 184,50 zł/przyłączenie 

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
 

do Uchwały nr XLVII/312/2014  

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

  

z  dnia 12 listopada 2014 r. 
 

 
 

Zgodnie 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.) – zwana 

dalej Ustawą – taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. 

Wniosek o zmianę taryf na wodę i ścieki został przedłożony w terminie określonym 

art. 24 ust. 1 Ustawy i pozytywnie zweryfikowany pod względem zgodności sporządzania taryf 

z przepisami prawa, przez Burmistrza Książa Wlkp. 

Taryfa została opracowana na podstawie 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 (Dz. 

U. Nr 127, poz. 886). 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. świadczy usługi 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie 

zgodnym z treścią § 5 Aktu Założycielskiego Spółki z o.o. oraz decyzją Zarządu Miejskiego 

z dnia 24 maja 2002 r. zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest pobór, uzdatnianie 

i rozprowadzanie wody oraz odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność 

w powyższym zakresie Spółka prowadzi w oparciu o własną infrastrukturę na terenie miasta 

i gminy Śrem oraz w niewielkim zakresie na terenach gmin ościennych, w tym Gminy Książ 

Wlkp. 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi według standardów i norm określonych przepisami 

prawa, a w szczególności według aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi oraz w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały opracowane na podstawie kosztów poniesionych 

w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzane są taryfy, 

z uwzględnieniem planowanych zmian. 

 W porównaniu do roku ubiegłego zmianie nie uległy stawki opłat abonamentowych oraz 

wysokość opłat za odczyt i rozliczenie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. 

Podwyższeniu uległa natomiast cena za 1 m
3 
dostarczonej wody z kwoty 3,20 zł na 3,25 zł netto. 

Zgodnie z zasadami ustalania kosztów taryfowych uwzględniono wzrost kosztów o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtujący się w projekcie ustawy budżetowej na 

rok 2015 na poziomie 2,1% oraz o szczegółową analizę wielkości kosztów wynikających ze 

zmiany warunków ekonomicznych świadczonych usług. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


