UCHWAŁA NR XIV/108/15
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w Mieście i Gminie Bierutów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprpwadzania ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście
i Gminie Bierutów na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
Marianna Jarząb
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/108/15
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 26 listopada 2015r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
56-420 Bierutów ul.Zielona 4a

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bierutów, listopad 2015r.
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SPIS TREŚCI

1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Taryfowe grupy odbiorców usług.
3. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem rodzaju odbiorcy oraz częstotliwości odczytów
wodomierza.
5. Warunki stosowania cen i opłat.
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1. Rodzaj prowadzonej działalności.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przedmiot działania zakładu – w zakresie objętym ustawą – stanowi dostawa wody oraz
odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w eksploatacji zakładu.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie działa na terenie gminy Bierutów w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVIII/142/12 z dnia 23 lutego
2012 r. i regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej w Bierutowie Nr LIII/330/2006 w dniu 26.10.2006r.
Zgodnie z wyżej powołanymi uchwałami przedmiot działania zakładu stanowi
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą
urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu, a także
oczyszczanie ścieków w oczyszczalni.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne dokonują alokacji
kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, a w
szczególności:

wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,

strukturę planowanych taryf,

spodziewane korzyści ekonomiczne z prowadzenia nowych metod alokacji, w
porównaniu z kosztem ich wdrożenia,

stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług obejmujące
poszczególnych odbiorców usług.
Według cen z pierwszej grupy taryfowej będzie też rozliczana Gmina za ilość wody
pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann i na cele ppoż. oraz
do oczyszczania ulic i zraszania publicznych terenów zielonych na podstawie zawartej w
tym celu umowy.
3. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
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Niniejszym wnioskujemy o ustalenie wysokości wyliczonych cen za 1 m 3 wody oraz 1 m3
ścieków na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w następujący sposób (w
złotych netto):
Cena za 1 m3 wody na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (w złotych netto):
Za dostarczoną wodę
Grupa 1. gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady budżetowe,
rolnictwo
Grupa 2. przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, działy
specjalne rolnictwa

Wyliczona
cena na
2016 r.
3,39
6,03

Cena za 1 m3 ścieków na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (w złotych
netto):
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:
Grupa 1. gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady budżetowe,
rolnictwo
Grupa 2. przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, działy
specjalne rolnictwa

Wyliczona
cena na
2016 r.
6,23
13,91

Do cen określonych w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem rodzaju odbiorcy oraz częstotliwości odczytów
wodomierza.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w taryfie
informacji ogólnej niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie
cen oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.
Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które
instaluje i utrzymuje dostawca wody. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość
dostarczanej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia
wody. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń
pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej
wody przez zakład.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną
fakturą.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania zakładu.
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5.Warunki stosowania cen i opłat.
W roku 2012 Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVIII/142/12 z dnia 23 lutego
2012 r. zakład przejął w użytkowanie mienie stanowiące własność gminy Bierutów.
Zakład realizuje dostawę wody do odbiorców poprzez 3 stacje uzdatniania wody, które
pracują w oparciu o aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
Zakład posiada 74,8 km sieci wodociągowej rozdzielczej i 16 km sieci wodnej przesyłowej.
Najstarsze odcinki sieci wodnej pochodzą z lat 30 ubiegłego wieku, a najmłodsze z 2011
roku.
Zakład realizuje oczyszczanie ścieków na podstawie uzyskanego pozwolenia na
wprowadzanie ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi i przemysłowymi z
miasta Bierutów do rzeki Widawy – decyzja nr SR.6341.76.2012 oraz ścieków bytowych z
byłego PGR Stronia do rzeki Świerzna – decyzja nr SR.6223/47/2007.
Zakład posiada 14,1 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Bierutów. Średni
okres eksploatacji wynosi 35 lat. Najstarsze odcinki sieci kanalizacyjnej pochodzą z roku
1933, a najmłodsze z 2008 roku i ze względu na długoletni okres eksploatacji wymagają
stałych remontów.
Zakład w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje średnio 2755 odbiorców z
terenu gminy Bierutów, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków około 1745
odbiorców z terenu miasta Bierutów i osiedla po byłym PGR Stronia.
Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone
w regulaminie dostawy wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług zakład realizuje zadania określone w:
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie
jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
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