UCHWA A NR 158 /16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dotycz&cych zbiorowego zaopatrzenia w wod*
i zbiorowego odprowadzania +cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod& i zbiorowym odprowadzaniu 'cieków
(Dz. U. z 2015 r. poz.139 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast&puje:
§1
Zatwierdza si& taryf& za zbiorowe zaopatrzenie w wod& i zbiorowe odprowadzanie 'cieków na
obszarze gminy Opatówek:
I. Dostarczanie wody
1. za wod& na cele socjalno-bytowe

2,46 z2/m3

2. za wod& kupowan od Przedsi&biorstwa Wodoci gów i

2,98 z2/m3

Kanalizacji w Kaliszu
3. za wod& na cele prowadzonej dzia7alno'ci gospodarczej

4,05 z2/m3

II. Odprowadzanie +cieków
1. za 'cieki socjalno-bytowe

3,70 z2/m3

2. za 'cieki socjalno-bytowe odprowadzane do

8,49 z2/m3

Przedsi&biorstwa Wodoci gów i Kanalizacji w Kaliszu
3. za 'cieki przemys7owe

5,47 z2/m3

III. Stawka op2aty abonamentowej
1. op7ata abonamentowa miesi&czna / odbiorc&

3,91 z2

IV. Stawki op2at za przy2&czenie do urz&dze9
wodoci&gowo - kanalizacyjnych:
1. op7ata za przy7 czenie do sieci wodoci gowej

110,00 z2

2. op7ata za przy7 czenie do sieci kanalizacyjnej

100,00 z2

V. Stawki op2aty za przekroczenie okre+lonych w umowie warunków wprowadzania
+cieków przemys2owych do urz&dze9 kanalizacyjnych w z2/m3:
1. za ka9de kolejne 10% powy9ej dopuszczalnego

0,10 z2

wska:nika zanieczyszcze;, za ka9dy wska:nik
2. za przekroczenie o 1 stopie; pH dopuszczalnego

4,00 z2

zakresu, za ka9dy stopie; pH
Do w/w stawek op7at okre'lonych w taryfie dolicza si& podatek od towarów i us7ug zgodnie
z § 2, pkt. 9-11 Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
okre'lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze; za zbiorowe
zaopatrzenie w wod& i zbiorowe odprowadzanie 'cieków (Dz. U. z 2006 nr 127, poz. 886).
§2
Wykonanie uchwa7y powierza si& Wójtowi Gminy Opatówek.
§3
1. Uchwa7a wchodzi w 9ycie z dniem podj&cia i podlega og7oszeniu na tablicy og7osze; Urz&du
Gminy w Opatówku.
2. Uchwa7a obowi zuje przez okres 1 roku pocz wszy od dnia 1 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie
do Uchwa2y Nr 158/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dotycz&cych zbiorowego zaopatrzenia w wod*
i zbiorowego odprowadzania +cieków
Na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod& i zbiorowym odprowadzaniu 'cieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 ze zm.)
Urz d Gminy w Opatówku w dniu 18.03.2016 roku przed7o9y7 Wójtowi Gminy Opatówek
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod& i zbiorowego
odprowadzania 'cieków wraz z kalkulacj cen i stawek op7at. Przedmiotowy wniosek dotyczy
kalkulacji taryf na okres od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2017 roku.
Wniosek o zatwierdzenie taryf zosta7 opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod& i zbiorowym odprowadzaniu 'cieków (Dz. U. z 2015r.
poz.139 ze zm.). Proponowane zmiany w wysoko'ci op7at maj

na celu pe7ne pokrycie

wszystkich kosztów bezpo'rednio zwi zanych z zapewnieniem zbiorowego zaopatrzenia w wod&
i zbiorowego odprowadzania 'cieków na terenie gminy Opatówek.
Kalkulacj& op7at – zgodnie z przepisami rozporz dzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okre'lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze; za zbiorowe
zaopatrzenie w wod& i zbiorowe odprowadzanie 'cieków – oparto na warto'ci niezb&dnych
przychodów. Uzyskanie przychodów z op7at jest niezb&dne do pokrycia wszystkich kosztów
bie9 cej eksploatacji, utrzymania, jak i koniecznych remontów urz dze; wodoci gowokanalizacyjnych. Nowe taryfy gwarantuj w roku ich obowi zywania pozyskanie przychodów na
poziomie umo9liwiaj cym realizacj& wszystkich planowanych i koniecznych nak7adów na
utrzymanie stanu technicznego urz dze; wodoci gowych i kanalizacyjnych.
W zwi zku z powy9szym podj&cie niniejszej uchwa7y jest uzasadnione.

