RADA I(IEJSKA

Konstancin-Jezlorni
UCHWAŁA Nr 93/VII/8/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
139 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska
uchwala co następuje:

Zatwierdza taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Taryfy wyszczególnione w załączniku do uchwały stosuje się za dostawę wody i odbiór
ścieków w sieciach eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie
-Jeziornie.

Taryfy obowiązują od dnia 17 lipca 2015r. do dnia 16 lipca 2016r.

Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/VII/8/2015
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2”7.05.2015r.

TARYFA OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Ceny i stawki opiat
obowiązujące

RODZAJ
WODA
Grupa 1
1.

3
2,69 zł/m

2.

Grupa2

3
2.77 zł/m

3.

Grupa 3

3
3,72 zł/m

4.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc (według wydajności przyłącza
wodociągowego):
a. za gotowość qbmax

h
2,5 3
m
/

b. za gotowość qbmax

h
m
/
h, <20,0 3
2,5 3
m
/

c. za gotowość qhmax

h
m
/
20,0 3

3,72 zł/odb./miesiąc
1 8,57 zł/odb./miesiąc
92,85 zł/odb./miesiąc

ŚCIEKI
Grupa 1
1.

7,80 zł/m
3

2.

Grupa 2

3
7,80 zł/m

3.

Grupa 3

3
9,88 zł/m

4.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc
a. za gotowość (wodomierze główne i ryczałty)

3,72 zł/odb./miesiąc

b. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

3,72 zł/odb./miesiąc

UZASADNIENIE
Do Uchwały nr 93/VIL”8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 ze zmianami,
zwany dalej ustawą). Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziomie dnia 23
kwietnia 2014r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.
Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 17 tipca 2015r. do dnia 16 lipca 2016r. na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Taryfy opracowano zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz
przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 127 poz. 886).
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy,
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wniósł zapytania. Po złożonych wyjaśnieniach nie
wniósł uwag do wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Taryfy zawierają określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami rodzaje
i wysokości cen i stawek opłat, wynikające z rodzajów prowadzonej działalności, a także
warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
W taryfie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowadzono 3 grupy
odbiorców:
Grupa 1: gospodarstwa domowe.
Grupa 2: podmioty użyteczności publicznej oraz woda pobrana z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
Grupa 3: pozostali odbiorcy oraz woda zużyta na cele podlewania.
W taryfie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzono 3 grupy
odbiorców:
Grupa 1: gospodarstwa domowe z wyjątkiem wymienionych w grupie 3.
Grupa 2 : pozostali odbiorcy z wyjątkiem wymienionych w grupie 3 (firmy i instytucje
użyteczności publicznej).
Grupa 3 : odbiorcy usług komunalnych w miejscowości Borowina i Kawęczynek.
Ceny i stawki opłat określone przez ZGK w taryfach zostały skalkulowane na
podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności, zaplanowanych na okres
obowiązywania taryf.

