
UCHWAŁA NR XXIX/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Na podstawie 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 ze zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobieraną z urządzeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu dla poszczególnych grup odbiorców na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 
31 marca 2018 r. w następujących wysokościach:

L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Jednostka 
miary

netto
1 2 3 4 5
1 cena za 1m3 

dostarczonej wody
Gospodarstwa domowe 2,80 zł/ m3

2 cena za 1m3 

dostarczonej wody
Pozostali odbiorcy 3,15 zł/ m3

3 cena za 1m3 

dostarczonej wody
Gmina za wodę pobraną z publicznych studni 
i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych 
fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych

3,15 zł/ m3

§ 2. Zatwierdza się stawki opłat abonamentowych zależnych od wyposażenia nieruchomości
w wodomierze i urządzenia pomiarowe oraz od rodzaju usługi, dla poszczególnych grup odbiorców na okres od 
1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w następujących wysokościach:

Taryfowa grupa odbiorców 
usług

Lp. Wyszczególnienie

gospodarstwa 
domowe netto

pozostali 
netto

0 1 2 3
1 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego, w zł/m-c:
2 I) dla dostarczania wody i dopuszczalnego maksymalnego poboru

m3 /h
3 1. do 2,5 m3 /h 6,93 10,88
4 2. od 2,5 do 6,0 m3 /h 10,79 14,74
5 3. od 6 do 15 m3 /h 23,86 27,81
6 4. od 15 do 40 m3 /h (w tym hydranty zewn.) 57,51
7 5. powyżej 40 m3 /h 132,31
8 II) dla dostarczania wody, odprowadzania ścieków i dopuszczalnych 

maksymalnych przepływów
9 1. do 2,5 m3 /h 6,93 10,88
10 2. od 2,5 do 6,0 m3 /h 10,79 14,74
11 3. od 6 do 15 m3 /h 23,86 27,81
12 4. od 15 do 40 m3 /h 57,51
13 5. powyżej 40 m3 /h 118,80
14 III) dla odprowadzania ścieków i dopuszczalnego maksymalnego zrzutu 

ścieków
15 1. do 2,5 m3 /h 3,96 7,91
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16 2. od 2,5 do 6,0 m3 /h 3,96 7,91
17 3. od 6 do 15 m3 /h 3,96 7,91
18 4. od 15 do 40 m3 /h 3,96 7,91
19 5. powyżej 40 m3 /h 3,96 7,91
20 2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/m-c:
21 I) dla dostarczania wody 2,78 5,56
22 3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym 

wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), 
w zł/m-c:

23 I) dla dostarczania wody 1,79 3,58
24 II) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1,79 3,58
25 4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody, w zł/m-c:
26 I) dla dostarczania wody 6,93 10,88
27 II) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6,93 10,88

§ 3. 1. Zatwierdza się taryfę jednoczłonową za ścieki odprowadzane do urządzeń Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu dla poszczególnych grup odbiorców na okres od 1 kwietnia 
2017 r. do 31 marca 2018 r. w następujących wysokościach:

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,72 zł/ m3

2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,15 zł/ m3

2. Dla ścieków przemysłowych o stężeniach przekraczających wartości określone w umowach, zatwierdza się 
dopłaty pokrywające rzeczywiste koszty oczyszczania tych ścieków w następujących wysokościach:

L.p. Wskaźnik zanieczyszczenia Opłata netto
1 BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) 2,60 zł/kg.
2 Azot całkowity 3,64 zł/kg.
3 ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu 1,45 zł/kg

§ 4. Zatwierdza się taryfę ryczałtową za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w następujących wysokościach:

L.p. Rodzaj powierzchni odwadnianej Stawka opłaty Jednostki
1 Tereny przemysłowe i składowe 1,65. zł/m2/rok
2 Drogi, chodniki, place, parkingi i inne tereny o nawierzchni szczelnej 2,26 zł/m2/rok

§ 5. Ustalone w § 1- 4 opłaty podlegają zwiększeniu o obowiązujące stawki podatku VAT.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r., poz. 1250.

Id: B8D0AAE8-4AE4-4A73-8537-75E6AF51985B. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie

W trakcie postępowania zatwierdzającego w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji, Burmistrz Miasta Wągrowca ustalił, że:

1.Wniosek został złożony w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowej taryfy;

2.Taryfy opracowane zostały na postawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 07.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.)
zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określenia 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 ze zm.), zwanego dalej
rozporządzeniem.

Założono, że w okresie obowiązywania taryfy dostawy wody oraz ilości odebranych i oczyszczonych
ścieków pozostaną na poziomie bliskim do okresów minionych.

Przy kalkulacji na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. podstawę ustalenia taryf stanowiły (zgodnie
z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za poprzedni okres obrachunkowy.

Szczegółowa analiza pozwoliła na obniżenie niektórych kosztów. W roku 2016 r. ze względu na prace
remontowe Stacji Uzdatniania Wody i Przepompowni Klasztornej znacznie wzrosły koszty usług zewnętrznych
i koszty zużytych materiałów remontowych wykonanych we własnym zakresie. W roku obowiązywania taryf
obniżono w/w koszty. Pozostałe koszty pozostają na tym samym poziomie lub zbliżonym.

Planowane przychody z działalności obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków prowadzonej na terenie miasta Wągrowca zabezpieczają pokrycie kosztów tych działalności uzyskując
minimalny zysk ze sprzedaży.

Przy opracowaniu nowych taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców
i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki, przy uwzględnieniu realizacji koniecznych
inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska.

Wniosek otrzymał również pozytywną opinię Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy – w drodze uchwały rady gminy. Rada gminy
podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa
w art. 24 ust. 2 ustawy albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
z przepisami (art. 24 ust. 5 ustawy).

Z uwagi na powyższe oraz na to, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31 marca 2017 roku, podjęcie
uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając
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