
taADA GI\4IN\T
Fie$owice U/ietkie

Uchwala Nr XlX187/2016

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2015r.

w sprawie przedlu2enia taryly za zbiorowe zaopatrzenie w wode na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres od dnia 01.10.20t6r. do dnia 30.09.2017r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. 22016. poz. 446) w zwiqzku z ad,'.24 ust. 'l i ga ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. Z 2015, 139 z p62n.

zm.) na wniosek W6jta Gminy Pietrowice Wielkie, po zaopiniowaniu pzez KomisjQ Gospodarki

Finans6w i Promocji Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1

Paedluza sie czas obowiezryania dotychczasowych taM dla zbiorowego zaogatzenia w wode na

terenie Gminy Pietrowice Wielkie, obwiqzujacych w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.,

na okres jednego roku tj. od dnia 01 .1 0.2016r. do dnia 30.09.2017r.

s2

Wykonanie uchwaly powierza si? W6jtowi Gminy Pietrowice Wlelkie

s3

Uchwale oglasza siq poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy Pietrowice Wielkie

s4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia
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Pietrowice Wielkie 1 5.07.201 6

W6jt Gminy
Pietrowice Wielkie

WNIOSEK O PRZEDTUZENIE
czASU OBOWTAZYWANTA DOTYCHCZASOWEJ

TARYFY DLA ZAOPATRZENIA W WODE

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich pzedklada wniosek o
przedluzenie czasu obowiEzy\ivania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodQ na
terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres;

od dnia 01 paidziernika 2016 do dnia 30 wrze6nia 2017r.

Dotychczasowa taMa weszla w 2ycie zgodnie z art. 24 usl. 1 ustawy z dnia 7 czevca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w ( Dz. U. Nr 72 poz.747 z
po2. zm.)
Ceny i stawki optat zawarte w taryfie okreslono na podstawie niezbednych przychod6w dla
prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatzenia wodQ na terenie Gminy Pietrowice
Welkie

ZalEczniki:
1. Uzasadnienie wniosku taMowego
2. faryfa, o pzedluzenie ktorel sktadamy jest wniosek

Uzasadnienie do wniosku o przedluienie taryfy

Zgodnie z statutem Zakladu Gospodarki Komunalne.i w P,etrowicach Wielkich
zatwierdzonym uchwalq Rady Gminy Pietrowice Wielkiej podstawowym zadaniem zakladu jest pob6r
wody surowej jej uzdatnianie i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakosci zgodnej z wymogami
polskich norm.

W ramach tych zadai realizowane sE :

. usprawnienia funkcjonowania posiadanej infrastruktury wodociqgowej

. stala poprawa jakosci dostarczane.i wody.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich powy2sze zadania bedzie realizowa6 z
nalezytq starannosciq co zapewni Gminie Pietrowice Wielkie calk'owite bezpieczehstwo zaopatrzenia
w wodq.

obecny rok taryfowy rozpoczql siQ 1 pa2dziernika zo1s, a zakonczy sie 30 wrzesnia 2017 roku.
wielkos6 osiEgnietych pzychod6w pokrywa koszty eksploatacji i ukzymania w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodQ.
Wysokos6 poniesionych koszt6w zaopatrzenia w wodq w 2O1S r. wyni6sl 954 7g7,10 zl
Waznielszymi pozycjami w kosztach dzia.lalnosci se :

. wynagrodzenia 448 229.j4 zl,. ubezpieczenia spoleczne 72 S4l,O1 zl,



. zakup material6w 163 238,16 zl,

. zakup energii 74 993,82 zl

. ,6zne op'laty i skladki (w tym oplata za kozystanie ze srodowiskowe,
ubezp. komunikacyjne imajqtkowe) 48 085,50 zl

. uslugi obce 43 393,45 zl

WartoSC osiEgniQtych pzychodow w 2014 t. wyniosla kwote;
. z tytulu sprz eda2y wody zrmnej
. z tytulu pozostalych uslug
. z tytulu odsetek

949 472,91 zl
828 170,75 zl

86 978,79 zl
3 847 ,04 zl

Przyjmujqc zalo2enie, 2e zaklad osiqgnie przychody na poziomie roku 2015 r, pozwoli to na
utrzymanie plynnosci finansowej, prawidlowe funkcjonowanie zakladu otaz utzymanie jakosci uslug,
w szczeg6lnosci wody uzdatnione.j, na dotychczasowym poziomie.

Taryfowe grupy odbiorc6w

Majac na uwadze spos6b korzystania z urzqdzef, wodociEgowych oraz koszty zaopatzenia w wode
pzyjeto jednq podstawowa taMowq grupe odbiorc6w , kt6ra obejmuje:
. gospodarstwa domowe
o pozostalychodbiorc6w
. gmina (w zakresie wody pobranej nacele p. poz. )

Rodzaje i wysoko66 cen i stawek oplat

Przy rozliczeniach za dostarczonq wodg dla taMowej grupy odbiorcow obowiEzuje taryfa
dwucztonowa obejmujqca :

. cena wyra2ona w zlotych za metr szescienny 1m31 dostarczonej wody,

. stawka oplaty stalej naliczana comlesiQcznie kazdemu odbiorcy niezaleznie od ilosci pobranej
wody , tak2e w przypadku calkowitego braku poboru wody. Stawka oplaty stalej wyra2ona jest w
zlotych za wodomiez na miesiEc niezale2nie od Srednicy wodomieza.

TaMowa grupa odbiorc6w Wyszczegolnienie
Cena

Netto z VAT

Odbiorcy z grupy
podstawowej

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,1 8 3,91 zllm3

Odbiorcy z grupy
podstawowej

Oplata stala 2,4'l 2,60 zllwodomierz/
miesiqc

Tabela 1 . Wysokosc cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

Jednostka miary

I


