
UCHWAŁA NR VI/44/15
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z póżn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Oleśnie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Olesno stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik do Uchwały Nr VI/44/15

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 31 marca 2015 r.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OLESNO

NA OKRES OD 1 MAJA 2015 ROKU

DO 30 KWIETNIA 2016 ROKU

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie jako samorządowy zakład budżetowy i jednostka organizacyjna 
Gminy Olesno prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Olesno.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie eksploatuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, której 
właścicielem jest Gmina Olesno.

Przedmiotem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

· Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody 
w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły oraz niezawodny, zapewnienie należytej 
jakości dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i obiektów wodociągowych, w tym dokonywanie 
bieżących remontów i napraw,

· Prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na odbieraniu, odprowadzaniu 
i oczyszczaniu ścieków,

· Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i obiektów kanalizacyjnych, w tym dokonywanie 
bieżących remontów i napraw.

Przedmiotem działalności Zakładu jest również:

· Świadczenie usług w zakresie konserwacji kanalizacji deszczowej,

· Wykonywanie innych zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, wynikających 
z art. 14 ustawy o finansach publicznych na zlecenie Gminy Olesno.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

· Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą, dwuczłonową, składającą z ceny 1 m³ 
dostarczonej wody, wyrażonej w zł/m³ oraz stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w zł/odbiorcę/ miesiąc

· Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków jest taryfa jednolitą, jednoczłonową i składa się z ceny 1 m³ 
odprowadzonych ścieków wyrażonej w zł/m³

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W taryfach wyłoniono jedną grupę odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków ( gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług).
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie;

· ceny – wyrażonej w zł/m³

· stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy miesiąc bez 
względu na rozmiary dokonanego poboru ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. 
Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 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( Dz. U. Nr 127, poz. 
886).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka 

netto
Jednostka 

miary
1. 2. 3. 4. 5.
1.

Gospodarstwa 
domowe, 
odbiorcy 
przemysłowi 
i pozostali 
odbiorcy usług

1) cena za 1 m³ dostarczonej 
wody
2) stawka opłaty 
abonamentowej na 
odbiorcę*
- dotyczy wodomierza 
głównego
- dotyczy odbiorców 
korzystających z lokalu 
w budynku wielolokalowym
- dotyczy odbiorców 
korzystających 
z dodatkowego wodomierza 
zainstalowanego dla 
pomiaru wody bezpowrotnie 
zużytej

2,34
3,00
2,76
1,62

zł/m³
zł/odbiorcę /m-c
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

* w przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż jeden miesiąc, stawki abonamentowe za jeden miesiąc 
mnoży się odpowiednio przez liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.
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TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:

· ceny – wyrażonej w zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka 

netto
Jednostka 

miary
1. 2. 3. 4. 5.
1. Gospodarstwa 

domowe, 
odbiorcy 
przemysłowi 
i pozostali 
odbiorcy usług

1) cena za 1 m³ odebranych 
ścieków

3,88 zł/m³

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych¹) 50,00
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych¹) 50,00

1) Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 
127, poz. 886). Wyżej wymieniona stawka nie obejmuje robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na 
podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek określonych w punkcie 4 dolicza się podatek od towarów i usług VAT stosownie do 
obowiązujących przepisów prawnych.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

5.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 
pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach 
określonych w umowie.

5.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako równą ilości dostarczonej wody, ilość 
odebranych ścieków.

5.6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań 
tych urządzeń.

5.7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt 
wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

5.8. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody 
dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym 
przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
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5.9. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków, gdy brak jest urządzenia pomiarowego, ilość 
ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku 
odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

5.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
działania wodomierza, 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.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i zostały określone w Ustawie i Rozporządzeniu 
oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Oleśnie 
Uchwałą Nr XLVI/378/06 z dnia 27 września 2006 r.
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