Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ................... 2017 roku
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.
poz. 139, 1893, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§1
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy na wniosek Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach na okres od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Łapach.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...........
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ..................../2017
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01 MARCA 2016 r. DO DNIA 28 LUTEGO 2017 r.
PRZEDŁUŻONE NA OKRES OD DNIA 01 MARCA 2017 r. DO DNIA 28 LUTEGO 2018 r.
NA TERENIE GMINY ŁAPY
Rodzaje prowadzonej działalności.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.
Spółka prowadzi działalność na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Łapy, uchwalonego przez Radę Miejską w Łapach w dniu 29
grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XXXIX/318/05).
Rodzaj i struktura taryfy.
Spółka przedkłada taryfę:
- jednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z
ceny za m3 dostarczonej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres
rozliczeniowy oraz
- niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się
z jednolitych cen za m3 odprowadzonych ścieków oraz zróżnicowanych stawek opłat
abonamentowych ustalonych dla poszczególnych grup odbiorców usług.
Taryfowe grupy odbiorców usług.
Grupa W1: Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone
w art. 22 ustawy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy odbiorców usług:

Grupa K1: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej korzystający wyłącznie z
usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
Grupa K2: Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej korzystający z usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Tabela 1
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące - od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28
lutego 2017 r. przedłużone na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.:
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

0

1

2

Grupa W1
Wszyscy
odbiorcy usług
wodociągowych

1

Wyszczególnienie

Cena/stawka

netto

brutto

Jednostka miary

3

4

5

1) cena 1m3
dostarczonej
wody

2,99

3,23

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej

4,54

4,90

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

Tabela 2
Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące - od dnia 1 marca 2016 r. do dnia
28 lutego 2017 r. przedłużone na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.:
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0

1

2

Cena/stawka
netto
brutto

Jednostka miary

3

4

5

1) cena 1m
odprowadzanych
ścieków

4,99

5,39

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej

4,54

4,90

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

1) cena 1m3
odprowadzanych
ścieków

4,99

5,39

zł/m3

1,06

1,14

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

3

Grupa K1
1

2

Odbiorcy usług
kanalizacyjnych

Grupa K2
Odbiorcy usług
wodociągowo-kanalizacy
2) stawka opłaty
jnych
abonamentowej

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w zł/m3,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczny pobór wody.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy.

W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za:
1) wodę zużytą na cele przeciwpożarowe,
obowiązuje cena wyrażona w zł/m3, jak dla wszystkich odbiorców.
W rozliczeniach za odebrane ścieki w obydwu taryfowych grupach odbiorców usług
obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w zł/m3,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczną ilość odprowadzonych ścieków.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy.
Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej
wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy, a
w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody ( Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31)
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego
niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w
analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W
razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą
ilości dostarczonej wody.
W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie
wskazań wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę usług.
W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako różnicę odczytów
wodomierza głównego i dodatkowego.
Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego,
czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

