
UCHWALA NR XXII/l16/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie ścieków

zbiorowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 139) Rada Gminy Baranów po rozpatrzeniu wniosku "Wodociągów Kępińskich" Sp. z
0.0. z siedzibą w Kępnie z dnia 25.02.2016 r. uchwala, co następuje:

§ l

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Baranów na okres od dnia 05 maja 2016 r. do dnia 04 maja 2017 r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Taryfy o których mowa § 1 podlegają ogłoszeniu poprzez ich wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie i na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach
sołeckich gminy Baranów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 05 maja 2016 roku.

Wiceprze;::;o~zący Rady Gminy
U/Qc/Yl.>~~

Jan Wawrzyniak



Załącznik do Uchwały Nr XXWl16/2016
Rady Gminy Baranów

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZE IE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Baranów na obiektach zarządzanych przez spółkę Wodociągi
Kępińskie Sp. z 0.0. na okres od dnia 5 maja 2016 r. do dnia 04 maja 2017 r.

1. Uwagi ogólne

iniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich
stosowania obowiązujące odbiorców usług świadczonych przez spółkę Wodociągi
Kępińskie Sp. z 0.0. na terenie Gminy Baranów na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 5 maja
2016 r. do dnia 4 maja 2017 r.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Spółka Wodociągi Kępińskie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pozwolenia wydanego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Przedmiotem działalności Spółki Wodociągi Kępińskie jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Spółka poza działalnością podstawową realizuje inne usługi tj.
- odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego,
- budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- usługi związane z wynajmem do czyszczenia kanalizacji, koparek, agregatu

prądotwórczego, pomp
- usługi laboratoryjne

3. Rodzaj i struktura taryf

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są taryfami
wieloczłonowymi zawierającymi różne ceny i/lub różne stawki opłat dla poszczególnych
grup.

Zgodnie z przepisami 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 Spółka
przyjęła taryfę wieloczłonową składającą się ze stawki opłaty abonamentowej oraz .ceny
odniesionej do ilości 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

4.1. Zaopatrzenie w wodę

Taryfa zawiera następujące grupy taryfowe odbiorców usług:

a) Grupa pierwsza obejmuje:



- odbiorców zużywających wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania) w tym rolnicy,
zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach
mieszkalnych;

- Gmina, w zakresie opłat za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy;
- obiekty oświatowe i wychowawcze.

b) Grupa druga obejmuje odbiorców korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
posiadających wodomierze lokalowe oraz odbiorców prowadzących działalność
gospodarczą w wyodrębnionych lokalach w budynkach mieszkalnych
wielolokalowych ( skJepy, lokale usługowe).

c) Grupa trzecia obejmuje odbiorców jak w Grupie pierwszej posiadających
wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

d) Grupa czwarta obejmuje odbiorców jak w Grupie pierwszej rozliczanych ryczałtowo.
e) Grupa piąta obejmuje odbiorców pobierających wodę z przeznaczeniem na potrzeby

produkcj i, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

f) Grupa szósta obejmuje pozostałych odbiorców.

4.1 Odbiór ścieków

Taryfa zawiera następujące grupy taryfowe odbiorców usług:

a) Grupa pierwsza obejmuje:
- odbiorców zużywających wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem

gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania) w tym rolnicy,
zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach
mieszkalnych;

- Gmina, w zakresie opłat za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy;
- obiekty oświatowe i wychowawcze.

b) Grupa druga obejmuje odbiorców korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
posiadających wodomierze lokalowe oraz odbiorców prowadzących działalność
gospodarczą w wyodrębnionych lokalach w budynkach mieszkalnych
wielolokalowych (sklepy, lokale usługowe).

c) Grupa czwarta obejmuje odbiorców jak w Grupie pierwszej rozliczanych ryczałtowo,
d) Grupa piąta obejmuje odbiorców pobierających wodę z przeznaczeniem na potrzeby

produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

e) Grupa szósta obejmuje pozostałych odbiorców.

5. Rodzaje iwysokość cen istawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 5 maja
2016 r. do dnia 4 maja 2017 r.

A. Cena za 1m3 dostarczanej wody i opłaty abonamentowe:



'"
Taryfowa grupa Cena 1 m3 wody Abonament

odbiorców (zł/nr')

Grupa l 2,84 + VAT 6,02 + VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 2 2,84 + VAT 2,18 + VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 3 2,84 + VAT 6,75 + VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 4 2,84 + VAT 4,93 + VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 5 2,90 + VAT 4,10 + VAT
(zł! odbiorcę usług za l m-c)

Grupa 6 2,92 + VAT 4,10 +VAT
(zł I odbiorcę usług za l m-c)

Należny podatek od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.
Okresem rozliczeniowym dla Grupy 1,2,3,4 są dwa miesiące, a okresem rozliczeniowym
dla Grupy 5 i 6 jest jeden miesiąc.

B. cena za 1m3 odprowadzanych ścieków iopłata abonamentowa:

Cena l nr' l

Taryfowa grupa odprowadzonych Abonamentodbiorców ścieków (złl~-) c

Grupa l 6,12+VAT 4,18 +VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 2 6,12+ VAT
2,18 + VAT

(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 4 6,12+ VAT 3,09 + VAT
(zł I odbiorcę usług za 2 m-ce)

Grupa 5 6,12 + VAT 2,18 + VAT
(zł I odbiorcę usługza 1 m-c)

Grupa 6 6,12+VAT 2,18 + VAT
(zł I odbiorcę usług za l m-c)

Należny podatek od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.
Okresem rozliczeniowym dla Grupy 1,2,4 są dwa miesiące, a okresem rozliczeniowym
dla grupy 5 i 6 jest jeden miesiąc.



C. stawka opłaty dodatkowej netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych przy ładunku zanieczYszczeń mierzonym w kg/m3

przekraczającym w jednym m3 ścieków ilości określone poniżej

Stawka opłaty Jednostka
Lp. Parametr ścieków netto miaryzł

l BZT5 3,78 + VAT kg
2 ChZT 2,01 + VAT kg
3 Nog 30,27 + VAT kg
4 Pog 323,00 + VAT kg
5 Zawiesina ogólna 5,15+VAT kg
6 Fenole 488,02 + VAT kg
7 Chlorki 15,48 + VAT kg
8 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 3,60 + VAT kg

Należny podatek od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.

Przekroczenia dotyczące dopuszczalnego stanu ścieków:
Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wielkości ładunku we
wprowadzonych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się za
przekroczenie poziomu zawartości w ściekach:
- BZT5 powyżej 400 mg/dnr'
- ChZT powyżej 1000 mg/drrr'
- Nog powyżej 80 mg/drrr'
-Pog powyżej 15 mg/drrr'
- Zawiesina ogólna powyżej 350 mg/dnr'

D. Stawki opiat za czynności odbiorowe związane z przyłączeniem do urządzeń
wodociągOwYch i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia, odbioru, prób
technicznych, przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

Stawka
JednostkaLp. Wyszczególnienie opłaty netto miaryzł

za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących 123,.04
l w posiadaniu przedsiębiorstwa (dotyczy przyłącza +VAT zł/szt.

wodociągowego)
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących 123,042 w posiadaniu przedsiębiorstwa (dotyczy przyłącza +VAT zł/szt.
kanalizacyjnego)

Należny podatek od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.
Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych i nie obejmują
robót przyłączeniowych. .



UZASADNIENIE DO UCHWAL Y NR XXlI/116/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Zgodnie z normą art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, taryfy cen za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę (przedstawione przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne) podlega
zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres jednego roku. Taryfy
ustalane są przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na podstawie niezbędnych
przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe. Ceny i stawki
określone w taryfie różnicuje się dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na
podstawie dokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 2 w/w ustawy Wodociągi Kępińskie
Sp. z 0.0. w dniu 25 lutego 2016 roku wystąpiła z wnioskiem, proponując zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
5 maja 2016 roku do dnia 4 maja 2017 roku. Przedsiębiorstwo wnioskuje o zatwierdzenie
ceny za 1 m3 wody dla grup taryfowych 1, 2, 3, 4, 5, 6 w przedziale cenowym od 2,84 zł/m3

do 2,92 zł/m3 (netto) wraz z odpowiednimi stawkami opłat abonamentowych. Ponadto
przedsiębiorstwo wnioskuje o zatwierdzenie taryfy do zbiorowego odbioru ścieków
zawierającej cenę za 1m3 ścieków dla grup taryfowych 1, 2, 4, 5, 6 w wysokości 6,12 zł/nr'
(netto) wraz z odpowiednimi stawkami opłat abonamentowych. Taryfa zawiera także stawki
opłaty dodatkowej netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych przy ładunku zanieczyszczeń mierzonym w kg/nr' przekraczającym w 1m3

ścieków ilości określone szczegółowo pod tabelą C oraz stawki opłat za czynności odbiorowe
związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa określone szczegółowo w tabeli D.

Złożony wniosek został poddany weryfikacji. Po analizie stwierdzono, że wniosek spełnia
wymagania określone w przywołanej wyżej ustawie i rozporządzeniu 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. W związku z powyższym wniosek został zweryfikowany pozytywnie, co przesądza
o zasadności podjęcia niniejszej uchwały.

&gum il ska·Siwe!


