UCHWAŁA NR XXV/247/17
RADY GMINY BRANICE
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Gminy Branice
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 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 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 Gminy Branice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych
w okresie od dnia 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Branicach oraz
w poszczególnych sołectwach w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Branice
Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Branice
z dnia 20 lutego 2017 r.

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Branice
na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku
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SPIS TREŚCI
1. Rodzaje prowadzonej działalności.
2. Rodzaj i struktura taryf.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
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1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach zwany dalej Zakładem prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
Uchwały Rady Gminy Branice Nr XXX/115/93 z dnia 24 czerwca 1993r.
Przedmiot działania Zakładu - w zakresie objętym ustawą jest:
- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń
wodociągowych;
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorcę z którymi zawarto umowy, za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych.
Ilekroć w taryfach jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139);
2) rozporządzeniu - należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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. z 2006 Nr 127, poz.886).
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą dwuczłonową, a za zbiorowe odprowadzanie
ścieków taryfą jednolitą jednoczłonową obejmującą wszystkich odbiorców usług.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych nie dokonano podziału
odbiorców usług na taryfowe grupy.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich
usługobiorców) i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług.
Obejmuje ona:
1) gospodarstwa domowe;
2) usługi;
3) pozostali odbiorcy;
4) Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej na cele przeciwpożarowe.
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.
4.1.W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
1) ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody;
2) stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczanej wody płaconej za każdy miesiąc bez
względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w złotych na
odbiorcę usług na miesiąc.
Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Lp.
1.
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy, woda
na cele przeciwpożarowe

Wyszczególnienie
3
1.Cena za dostarczoną wodę
2.Stawka opłaty
abonamentowej- wodomierz
główny
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Stawka
netto
4
3,10

Jednostka
miary
5
zł/m3

1,63

zł/odbiorcę/m-c
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4.2.W rozliczeniach z odbiorcami usług za odprowadzenie ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa, na podstawie ceny wyrażonej w zł/m3.

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
3
1.Cena za odprowadzone ścieki

Stawka
netto

Jednostka
miary

4

5

6,46

zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabeli 1 i 2 zgodnie z § 2 pkt 9 -11 Rozporządzenia dolicza
się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.

WYPOSAŻENIA

NIERUCHOMOŚCI

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w pkt 1 taryfy.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
Ilość ścieków w przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe (co dotyczy 100%
odbiorców usług Zakładu w tym zakresie) ustala się zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy jako równą ilości wody
pobranej lub wg zasad określonych w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby dni niesprawności
wodomierza.
Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza
w uprawnionej do tego jednostce, za dodatkową opłatą, którą w przypadku potwierdzenia sprawności
wodomierza ponosi odbiorca usług.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru wody.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie
określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
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 dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne zgodnie z ustawą
i rozporządzeniem.
Zakład świadczy usługi w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków wg cen zawartych w taryfie dla
mieszkańców Gminy Branice.
W ramach swojej działalności Zakład utrzymuje urządzenia wodno-kanalizacyjne, będące własnością Gminy
Branice, w stałej gotowości do pracy.
Zakres świadczonych usług przez Zakład jest taki sam dla wszystkich odbiorców wody i dostawców ścieków.
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Opłata abonamentowa jest rozliczana za cały okres rozliczeniowy ( może on wynosić 1-3 miesięcy).
6.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice.
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