
laskowa 

UCHWAŁA Nr DY20/201.5 
RADY CNIMY ZLOTA 
z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota. 

Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust ł , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 Inna 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013. 594) oraz art. 24 ust.I i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 
2015.139) Rada COniny Zbita ucliwala co następuje: 

Zatwierdza się  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Złota, PrzedstawItuR przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Złotej w brzmieniu stanowiącyni załącznik Nr 1 do uchwały. 

Zatsvierdzone taryfy obowiązują  od dnia 28 marca 2015 r. do 27 marea 2016 r.. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy 

Uchwała wchodzi w tycie z dniom podjęcia i podlega ogłoszeniu w terminie do 7 dni od daty 
podjęcia, przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń  na terenie Gminy Złota oraz w Urzędzie Gminy jak również  w siedzibie 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej. 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 



r2

Opłata Jednostkowa za lm dostarczonej wody z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  użytkowanych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej x Złotej 
dla wszystkich odbiorców wody.  

Woda 
,91 zł.-ł-  8% VAT = 3,14 zł. 

Opłata abonamentowa 
3,50 zł. + 8% VAT = 3,78 zł. 

Opłata jednostkowa za Im' ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej 
użytkowanej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej 
dla wszystkich dostawców ścieków. 

ścieki 
3,75 zł. + 8% VAT = 4,05 zł. 

Opłata abonamentowa 
3,50 zł  + 8% VAT = 3,78 zł. 

Zarqcznik Nr I 
do uchwały Nr I32/20/2015 

Rady Gminy Złota 
z dnia 23 lutego 2015 r. 

Opłata za przyłączenie do urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych 
Cena za przyłączenie do urządzeń  
wodociągowych 

284,55 zł. + 23 % VAT = 350,00 zł. 

Cena za przyłączenie do urządzeń  
kanalizacyjnych 

243,90 zł. + 23 % VAT = 300,00 zł. 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 



UZASADNIENIE 

do uchwali/ Nr IV/20/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy ZWM. 

Projekt uchwały pr 	 Składu Radzie Gminy Wójt Gminy Złota. Zgodnie z art. 24 ust. 2 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tj. Dz. U. 2015.139) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej 
przedstawił  Wójtowi Gminy Złota wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Do wniosku została dołączona szczegółowa kalkulacja cen i stawek opiat, wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ( tj. w/w ustawą  oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatzlerdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
( Dz. U. 2006. 127. 886). 

Dokonując w „bom struktury i rodzaju tary", Samorządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Złotej uwzględnił  warunki świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków i określił  taryfę, jako jednolitą  wieloczlonową  tzn. 
zawierającą  jednolite ceny usług i jednolite stawki opiat dla wszystkich odbiorców zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, zróżnicowaną, co do ceny nif wody 
iml  wieków. 

Ze względu na to, że Zakład nie posiada odbiorców wody obliczanych z norm zużycia 
wody oraz na terenie działania Zakładu nie ma budynków wklolokalowych rozliczanych 
zbiorczo, ustalono jedną  opłatę  abonamentową  dla wszystkich odbiorców usług, bez względu na 
to czy odbiorca pobiera wodę  i odprowadza ścieki czy tylko pobiera samą  wodę  lub odprowadza 
same ścieki. 

W taryfach nie wyodrębniono różnych taryfowych grup odbiorców usług, ponieważ  nie 
znaleziono różnic kosztów eksploatacji i utkyn 	ania pomiędzy rękymi grypami odbiorców 
usług. Dotyczy to także opłaty abonamentowej. 

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego w 	koruje, że taryfy opracowane 
zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami a wykazane we wniosku koszty znajdują  
swoje uzasadnienie i odniesienie wprowadzonej przez Zakład ewidencji księgowej. 

Proponowana wysokość  opłat ma na celu urealnienie struktury przychodów tak, aby 
pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. 

Zaproponowane ceny umożliwią  pokrycie podstawowych potrzeb 7alrladu przy 
racjonalnej gospodarce finansowej. 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej zaproponował  wprowadzenie 
z dniem 28 marca 2015 r. na okres 1 roku następujące ceny: 

Ceoa netto za I mi  Cena brutto o / m' 

WODA 2,91 3,14 
ŚCIEKI 3,75 4,05 
OMA FA ABONAMENrOwA 3,50 3,78 

W związku z powyższym pzedkladam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ki ków na terenie Gminy Złota według 
propozycji Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej uznając tym samym poprawność  
i zasadność  dokonanych przez Zakład kalkulacji. 
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