
uC H W A Ł A Nr Il/8/20IS
Rady Miejskiej w Bodzent)'nie

z dnia 27 lutego 201Sr.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzentyn

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U, z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 24 ust. I
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 139), 94 ust. l, 2 i 3
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz 886)
Rada Miejska w Bodzentynie uchwala co następuje:

~ 1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązującą na terenie Gminy Bodzentyn od 28,03.20l5r. do 27.03.2'016r.
w brzmieniu określonym w załącmiku do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn .

Traci moc Uchwała Nr III115/20l4 z dnia 28 lutego 20l4r. Rady Miejskiej w Bodzentynie w
sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie
Gminy Bodzentyn.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób ogólnie przyjęty w gminie w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
rlo;'cJeJ. ~
Wojciech Kózka



ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr ll/8/2015
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 łutego 2015r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. Informacje ogólne.

1)Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Gminę Bodzentyn obowiązujące na
terenie gminy Bodzentyn przez okres 12 miesięcy: od dnia 28.03.2015r. do dnia 27.03.2016r.

2) Podstawę prawną opracowania taryfy stanowią:
24 ust. I usta\\'Y z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro""Ym zaopatrzeniu w wodę i
zbioro""Ym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)
94 ust. I, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie określenia taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Gmina Bodzentyn, \\'Ykonująca zadania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego
prowadzi działalność w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
za pomocą urządzeń wodociągo\\'Ych dla odbiorców z którymi zawarto umowę,

zbiorowego odprowadzenia ścieków w tym : odbieranie ścieków, oczyszczanie
ścieków od odbiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Rodzaj i struktura taryfy:

l) Taryfa ma charakter :
taryfy niejednolitej zawierająca różne dla poszczególnych taryfo\\'Ych grup
odbiorców ceny za dostarczoną wodę oraz ceny za odprowadzanie ścieków oraz
różne dla poszczególnych grup odbiorców stawki opłat,
taryfy wieloczłonowej zawierające ceny i stawki opłat.

2) W rozliczeniach za dostarczoną wodę taryfowe ceny i stawki opłat obejmują:
a) cenę - wyrażoną w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
b) stawkę opłaty abonamentowej - niezależną od ilości dostarczonej wody

wyrażoną w jednostkach pieniężnych w złotych na odbiorcę usług
rozliczeniowy stanowiący Imiesiąc kalendarzowy.

wielkość
za okres

3) W rozliczeniach za odprowadzone ścieki taryfowe ceny i stawki opłat obejmują:
a) cenę - wyrażoną w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków,
b) stawkę opłaty abonamentowej - niezaleŻllą od ilości odebranych ścieków wielkość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
stanowiący 1 miesiąc kalendarzowy.



4) Stawka opłaty abonamentowej jest skalkulowana na podsta\\'ie kosztów rozliczania
należności za wodę i ścieki. Stawkę różnicuje się według:
a) gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
b) usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość
dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług .

Wyodrębnia się trzy taryfowe grupy odbiorców usług

Lp Taryfowa grupa
Grupa odbiorców usług

l 2

l Gospodarstwa domowe
I

Charakterystyka taryfowych grupy odbiorców
usług

3

Odbiorcy wody przeznaczonej na potrzeby gospodarstw
domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych l

wielorodzinnych rozliczanej
- z ilości dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza
głównego zainstalowanych w tych budynkach,
- z ilości dostarczonej wody na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczanych:
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego zainstalowanego w tych budynkach,
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
głównego,
- z ilości odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2
II

Instytucje użyteczności
publicznej -
urzędy, szkoły,
przedszkola, ośrodki
zdrowia, biblioteki,
poradnia
psychologiczna -
pedagogiczna.

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia, na cele socjalno
bytowe w budynkach i obiektach użyteczności publicznej
rozliczani :
- z ilości dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza
głównego zainstalowanych w tych budynkach,
- z ilości dostarczonej wody na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Odprowadzający ścieki z budynków i obiektów użyteczności
publicznej rozliczanych:
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego zainstalowanego w tych budynkach i
obiek"tach
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza,
- z ilości odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.



3 III Pozostali odbiorcy- Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia, na cele socjalno
bytowe, usługowe i inne cele w budynkach i obiektach
rozliczani :
- z ilości dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza
głÓ\\l1ego zainstalowanych w tych budynkach,
- z ilości dostarczonej wody na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Odprowadzający ścieki z budynków i obiek:lów rozliczanych
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazmi
urządzenia pomiarowego zainstalowanego w tych budynkach,
- z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza,
- z ilości odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług w
zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfoW)'ch.

L

Lp
cena wody ( zł/ml)

Wyszczególnienie stawka opłaty Jednostka
abonamentowej miary

Taryfowa
grupa Rodzaj cen i stawek

odbiorców opiat netto z VAT
usług

1 2 3 4 5 6
l Grupa I cena wody (zł/m» 3,48 3,76 zł!m>

stawka opłaty 1,60 1,73 zł/odbiorcę/miesiąc
abonamentowei

2 Grupa II cena wody (zł/m» 4,19 4,53 zł/m>

stawka opiaty 2,20 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc
abonamentowej

" Grupa III cena wody (zł/m» 4,99 5,39 zł/m>~

stawka opiaty 3,30 3,56 zł!odbiorcę/miesiąc
abonamentowej



II.
Lp

cena za ścieki ( zUm3
)

Wyszczególnienie stawka opIaty abonamentowej

Taryfowa Jednostl"l mial'Y
grupa Rodzaj cen i

odbiorców stawek opiat netto z VAT
uslug

I 2 3 4 5 6
\ Grupa \ Cena za ścieki 6,89 7,44 zllm'

( zllm3)

stawka opIaty 1,60 1,73 zł/odbiorcę/miesiąc
abonamentowej

2 Gmpa II cena za ścieki 6,95 7,5\ zł/m'
( zl/m3)

stawka opłaty 2,20 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc
abonamentowej

3 Gmpa III cena za ścieki 8,61 9,30 zł/m'
( zł/ml

)

stawka opłaty 3,30 3,56 zł/odbiorcę/miesiąc
abonamentowej

6. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Lp Rodzaj stawki Stawkaopiatyw zł
(netto)'

I 2 3
Stawka za przyhlczenie do urządzenia wodociągowego.
będącego w posiadaniu Gminy Bodzentyn wynikająca z
kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza

\ wybudowanego przez odbiorcę usług. 253,00 zl

Stawka za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego.
będącego w posiadaniu Gminy Bodzentyn wynikająca z
kosZlów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza

2 wybudowanego przez odbiorcę. 260,00 zl

Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.



7. Stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zawarli umowę o
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie zamontowanego
wodomierza z kodem

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w
zł (netto)

l. Stawka za montaż wodomierza z kodem 45,16zł
2. Stawka za demontaż wodomierza z kodem 45,16z\
3 Stawka za obsługę wodomierza z kodem 29,77 zł

Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

8. Stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług, z którymi rozwiązano umowę
na podstawie art. 8 ustawy

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
(netto)

l. Stawka za zamknięcie przyłącza wodociągowego 100,00 zł

2. Stawka za zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego 100,00 zł

3. Stawka za ponowne uruchomienie nrzyłącza wodociągowego 150,00 zł
4. Stawka za ponowne uruchomienie nrzyłącza kanalizacyjnego 150,00 zł

Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

9. Warunki rozliczeń:

l) Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone jest
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pk-t. I ust. 2 z
uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z Taryfy.

2) llość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W
przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. W przypadku niesprawności wodomierza
głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6
miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi
na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie na podstawie średniego zużycia
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

3) llość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako
równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie miedzy Gminą Bodzentyn a
odbiorcą o zaopatrzenie w wodę. Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków dla
odbiorców usług wyposażonych w dodatkowe wodomierze przeznaczone do pomiarów
ilości bezpowrotnie zużytej wody określa umowa miedzy Gminą Bodzentyn a odbiorcą
usług.



4) Odbiorca usług dokonuje zaplaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki łącznie na
warunkach określonych w umowie za każdy miesiąc kalendarzowy, I;tóry stanowi okres
rozliczeniowy. W przypadku zawarcia umowy w trakcie okresu rozliczeniowego zapłata
rozliczna jest proporcjonalnie.

5) Usługodawca umożliwia Usługobiorcy, z I;tórym rozwiązano umowę o dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na podstawie art. 8 ustawy, dalsze świadczenie usług w tym
zakresie z zastosowaniem rozliczeń za pomocą wodomierza z kodem na podstawie umowy,
która określa warunki korzystania z tego urządzenia.

10. Warunki stosowania cen istawek opłat.

l )Dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usługi świadczone są w zakresie:
a) dostarczania wody
b) odprowadzanie ścieków.

2).Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług wyznaczają właściwe przepisy oraz
umowa z odbiorcą.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lJo/r..JeJt 0r5'<,,£y

Wojciech Kózha



l
Uzasadnienie do uchwały Nr JT.I. .8. . .I2015 Rady Miejskiej w Bodzentynic

z dnia-:.i1l.o.~I....2015 oku

Uchwalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków poprzedził proces kalkulacji niezbędnych przychodów. Podstawą ich wyliczenia jest

nowy plan finansowy. Poziom niezbędnych przychodów planowany był na poziomie z lat

poprzednich, skorygowany o przewidywane zmiany. Uwzględniono tu również tendencje w

zmianach technologicznych organizacyjnych oraz wielkość poboru wody

i zrzutu ścieków przez odbiorców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia

28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków'

( Dz. U. z 20ł5r poz. 139 ze zm.), referat gospodarki komunalnej ustalił niezbędne

przychody uwzględniając następujące koszty eksploatacji i utrzymania: wynagrodzenia z

narzutami, materiały, energia, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatki inne opłaty oraz

usługi obce i pozostałe koszty.

Oparto je przede wszystkim na kosztach, poniesionych przez przedsiębiorstwo w roku

obrachunkowym poprzedzającym rok, w ktorym wprowadzona będzie taryfa, ustalona na

podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami ustawy

o ;'achunkowości. Planowane: koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników,

koszty materiałów, energii i usług są oparte na prognozie średniorocznego wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług konsumenckich oraz średniorocznym wskaźniku wzrostu cen produkcji

przemysłowej.

Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastąpiło przez podzielenie odpowiadających im

rocznych niezbędnych przychodów przez roczną ilość świadczonych usług.

Wobec przedstawionych wyżej zasad konstruowania i kalkulacji taryf można uważać, że

spełnione zostały wymogi rozporządzenia Ministra Budownictwa.

Referat gospodarki komunalnej nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń

kanalizacyjnych, w związku z tym nie dołącza wielołetniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przez rozporządzenie łącznie

z informacja uzasadniającą.

Wniosek został zbadany pod względem prawidłowości jego opracowania, a w szczególności

pod względem celowości ponoszenia przedstawionych w nim kosztów.



Wprowadzenie nowych "taryf za zbiorowe "zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków uwzględnia lokalne uwarunkowania dotyczące zasobów wodnych Miasta i Gminy

Bodzentyn. Taryfy zapewnią także uzyskanie przychodów na poziomie zape",miającym

samofinansowanie się oraz zmoty",mją odbiorców usług do racjonalnego i oszczędnego

korzystania z wody i środowiska.

Struktura taryf odzwierciedla specyfikację struktury kosZlów, strul..wrę odbiorców, sytuację

produkcyjną dystrybucyjną oraz potrzeby w zakresie oszczędzania wody

i warunków rozwoju ekonomicznego.

Dotyczy: uzasadnienia wprowadzenia stawek opłat abonamentowych i dodatkowych opłat za

montaż wodomierza z kodem i rozwiązania umowy na dostarczanie wody i

odprowadzanie ścieków na podstawie art.8 ustawy.

Stawka abonamentowa - rozumiana jako wielkość wyrażona w jednostkach

pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy I miesiąca, którą odbiorca

usług jest zobowiązany zapłacić, została ustalona na podstav.ie kosZlów: utrzymania w

gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozliczenia należności za wodę

lub ścieki"
Za podstawę wyliczenia stawki abonamentowej wzięto 7,46% kosZlów eksploatacji i

utrzymania urządzeń wodociągowych i 0,08% kosZlów eksploatacji i utrzymania urządzeń

kanalizacY.inych, ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością.

Pozostałe koszty dotyczące eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych nie uwzględnione w stawce opłaty zostały uwzględnione przy ustalaniu ceny

za l ml dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Przesunięte do opłaty abonamentowej koszty zostały tak zaalokowane, aby w sposób

najbardziej sprawiedliwy dotyczyły danej grupy odbiorców usług.

Stawki dotyczące usług związanych z zamontowaniem wodomierza z kodem na

terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zostały określone na podstawie kosZlów wynagrodzeń,

dojazdów pracowników, planowanych kosZlów prac montaż/demontażu oraz obsługę

wodomierzy. Wodomierze z kodem zostaną założone w celu poprawienia ściągalności

należności za wodę.
Stawki opłat za zamknięcie i ponowne uruchomienie przyłączy wodno -

kanalizacY.inych zostały zastosowane na okoliczność wyeliminowania odbiorców, którzy

zalegają z płatnościami.
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