UCHWAŁA NR XXXI/236/2013
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 Ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006
rok; Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w Gminie Leśna, której treść określona została w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Do zatwierdzonych taryf dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§ 3. Taryfa obowiązuje przez jeden rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 roku i podlega
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Leśna w ciągu
7 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
Walter Straszak
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz.858 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Przedsiębiorstwo
Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Leśnej dnia 21 stycznia 2013 r. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen
i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf obowiązujących od dnia 1.04.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy
Leśna i złożony został w wymaganym terminie. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy
art. 24 ust. 5 Ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz ustalił, że Przedsiębiorstwo opracowało
taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenie 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). W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ceny i stawki opłat,
a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach
zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok
obowiązywania taryfy wynikających z kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług oraz
planowanych wydatków remontowych. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim
poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/236/2013
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/236/2013
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 lutego 2013r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA
ŚCIEKÓW

1
1.1

Lp.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Ustala się następujące grupy taryfowe odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków
Taryfowa Grupa
Odbiorców Usług

Opis Grupy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.

2.

3.

Grupa 1

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Właściciele
i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
w razie jego braku na podstawie norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 2

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji lub świadczenia
usług, np. sklepy, hotele, restauracje, myjnie samochodowe, budownictwo,
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann,
przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 3

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
w miejscowości Złotniki Lubańskie. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w razie jego braku na podstawie
norm przeciętnego zużycia wody. Nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1.

2.

Grupa 1

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, którzy
odbierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Odbiorcy
rozliczani za ilość ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
w razie jego braku na podstawie norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 2

Odbiorcy rozliczani za ilość ścieków w oparciu o ilość zakupionej wody lub normy
przeciętnego zużycia wody, np. sklepy, hotele, restauracje, myjnie samochodowe,
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele
zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne.

2 WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Ustala się cenę netto za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:
2.1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody

Wyszczególnienie

Taryfa nowa

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
0

1

1

Grupa 1

2

Grupa 2

3

Grupa 3

Rodzaj cen i stawek opłat

Ceny i stawki
netto

2
Cena wody (zł/m3)
stawka opłaty abonamentowej
Cena wody (zł/m3)
stawka opłaty abonamentowej
Cena wody (zł/m3)
stawka opłaty abonamentowej

4
3,24 zł/m3
3,05 zł/odbiorcę
5,34 zł/m3
3,20 zł/odbiorcę
2,49 zł/m3
3,05 zł/odbiorcę

2.3 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Wyszczególnienie

Taryfa nowa

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
0

1

4

Grupa 1

5

Grupa 2

Rodzaj cen i stawek opłat

Ceny i stawki
netto

2
cena usługi odprowadzenia ścieków
stawka opłaty abonamentowej
cena usługi odprowadzenia ścieków
stawka opłaty abonamentowej

4
5,43 zł/m3
2,40 zł/odbiorcę
5,85 zł/m3
2,60 zł/odbiorcę

