
UCHWAŁA NR XX/106//2016 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 7 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015r. poz. 139 j.t. 
z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, opłaty stałe

1. Cena wody:
3,15 zł+ obow. VAT =3,40 zł.

2. Cena ścieków
5,10 zł+obow. VAT =5,51 zł.

§ 2. Zatwierdza się pozostałe stawki bez zmian:
1. Opłata stała za korzystanie z kanalizacji deszczowej

10,00 zł+ obow. VAT = 12,30 zł
2. Opłata abonamentowa

5.00 zł+ obow. VAT=5,40 zł
3. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń wodociągowych

250.00 zł + obow. VAT =270,00 zł
4. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

250.00 zł+obow. VAT = 270,00 zł
5. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych
400.00 zł + obow. VAT = 432,00 zł

6. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do kanalizacji deszczowej
250.00 zł + obow. VAT = 270,00 zł

7. Za ponowne plombowanie wodomierza z winy użytkownika
50.00 zł + obow. VAT 23 % = 61,50 zł

8. Za ponowne założenie wodomierza z winy użytkownika
150.00 zł + obow. VAT 23 % = 184,50 zł

§ 3. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych 
w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz 
w poszczególnych sołectwach.



UZASADNIENIE

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czernikowo.

Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2017 do dnia 
31.12.2017r., został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów 
taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z Ustawy lub 
Rozporządzenia.

Przedstawione ceny 1 m3 wody pochodzącej z gminnych urządzeń wodociągowych 
oraz ścieków wprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, wynikają z 
rzeczywistych przychodów i poniesionych kosztów z 12 miesięcy tj. (10.2015r. -  09.2016r.) 
oraz kalkulacji planowanych przychodów i kosztów na 2017rok.

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie jest m. in.

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- odprowadzanie, oczyszczanie ścieków

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i 
przyłączy wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, 
pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług 
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Określone w taryfie ceny i stawki opłaty abonamentowej są stosowane przy 
zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami 
usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przy ustalaniu taryfy, podstawę naliczania cen i opłat za wodę i ścieki stanowiły dane z 
ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 odprowadzenie ścieków 
(Dz. U. z 2006r. Nr 127 poz. 886).

Taryfa została przygotowana na podstawie:
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
1,3 % zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- średniorocznego wskaźnika przeciętnego wzrostu zatrudnienia na 2017 rok na poziomie 
46,67 %, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych, co spowoduje zwiększenie 
o 21 %,
- amortyzacji wyliczonej wg planu amortyzacji i zwiększeń majątku trwałego,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.
Taryfa zapewnia:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zrzutu 
ścieków,



- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług opłat i cen ich dotyczących,
- kryterium przystępności cenowej.


