
UCHWAŁA NR XIV/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 
2015 poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139)  Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -2,90zł                                                                                     
przepływ nominalny do 2,5 m3 /h

b) Grupa W2 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -2,90zł                                                                                     
przepływ nominalny do 6,0 m3 /h

c) Grupa W3 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -2,90zł      
przepływ nominalny do 15,0 m3 /h

d) Dla celów przeciwpożarowych  -1,00zł
2) Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków płynących kolektorem sanitarnym dla:

a) Grupa K1 (gospodarstwa domowe)  - 4,90zł
b) Grupa K2 (przemysł)  - 6,30zł

3) Cena za przyjęcie do oczyszczalni 1 m3 ścieków dowożonych (Grupa K3)  - 6,30zł
4) Stawka opłaty stałej abonamentowej:

a) Grupa W1 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -2,70zł                                                                                      
przepływ nominalny do 2,5 m3 /h

b) Grupa W2 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -5,70zł                                                                                     
przepływ nominalny do 6,0 m3 /h

c) Grupa W3 (gospodarstwa domowe i przemysł)  -15,50zł      
przepływ nominalny do 15,0 m3 /h

§ 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 2016 r.

Id: B2E62E07-9535-4A6A-8E76-032A841A768F. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 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 2015 r. poz. 139). 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. Burmistrz Książa Wlkp. działając w trybie art. 24 ust. 4 ustawy dokonał
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. Nr 127, poz. 886). Taryfy i plan zawierały wszystkie
konieczne dla warunków Gminy elementy określone przepisami w/w. aktów prawnych, w
szczególności wskazane w § 4 i § 5 rozporządzenia.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostaje bez zmiany, jest taryfą dwuczłonową

niejednolitą, gdzie wyodrębniona została jedna grupa taryfowa:
1. Pierwszy człon – stanowi cenę wody w zł/m3

2. Drugi człon – stanowi opłatę zmienną (abonamentowa) określającą gotowość Zakładu do
świadczenia usługi w postaci dostarczania wody w zł/miesiąc/przyłącze.

Zróżnicowanie gotowości dostarczania wody do poszczególnych grup odbiorców proponuje się w
zależności od ilości wody zamówionej określanej poprzez parametry zainstalowanego wodomierza:

- ilość wody zamówionej do 2,5 m3/h,
- ilość wody zamówionej do 6,0 m3/h,
- ilość wody zamówionej do 15,0 m3/h.

Opłata stała abonamentowa za gotowość do świadczenia usług nie może przekraczać 15% całości
kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń.
Proponuje się pozostawić opłatę stałą – abonamentową na dotychczas obowiązującym poziomie,
który stanowi 6,5% kosztów eksploatacji i utrzymania sieci.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa jednoczłonowa jednolita, gdzie
wyodrębnione zostały dwie grupy taryfowe. Zmianie ulega cena za 1 m3 odebranych ścieków.

Zmiana ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok
2016 spowodowana została przede wszystkim:

- planowanymi pracami konserwacyjnymi i remontowymi pompowni ścieków i Bioreaktora,
- wymianą mieszadeł,
- z roku na rok zmniejszającym się dopływem ścieków do oczyszczalni.

Proponowana na rok 2016 taryfa umożliwia Zakładowi Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. pozyskanie środków na realizacje zaplanowanych i awaryjnych prac eksploatacyjnych
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalny wzrost poziomu świadczonych usług oraz
eliminuje finansowanie skrośne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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