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Uch*'ała Nr III/9/2010
Rady Gniny w Bircry
z dnia 14 grudnia 2010 roku
zatsyierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
odprowadzania ściekóv' na terenie Gminy Bircza.

w sprawie

w wodę i

zbiorowego

afi. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o sarrLorządzie
grninn5.m l tj.Dz'U. z 2OOI t' rlr 142, poz. 159I pożn. zm.l oraz afi' 24 nst. 1 ustawy z dn'ia
07 czerrł'ca 2001 r. o zbiororłTłnzaopatrzeril w wodę i zbiororł1'nr odprowadzańu ścieków
lt. j'Dz.IJ. z2006 r' nr 123, poz' 858 zpóźn' zn.l,
Na

podsta\Ą.ie

Rada Gminy v' Birczy uchwala co następuje:

s1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
przedłożone przez ZŃtrad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. rł' Birczy,
stanowiące załącznik do niniej szej uchwĄ.

s2
Wykonanie uchrł,ały zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej
z o. o. w Bircrx-, ul. Mjr. Kusiaka 4012,37-740 Bircza.

i

Mieszkaniowej Spółka

s3
Nadzór nad lł1,konanięm uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

$4

1' Uchwala wclrodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2011 roku i obowiązuje do

2'

dnia

31grudnia2011r.
Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez roąIakatowanie na
tablicach ogłoszeń na terenie Grnin)' Bircza.
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Załącztnk do uchwały Nr IIIl9l20I0
Rady Gminy rł' Birczy
z dnia 14 grudnia 2010 roku

TARYFYDLA ZBIoRoWEGo Z^OP^TRZENIA w woDĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKOW
Informacje ogólne.
Niniejszó taryfy stanowią zestawienie cen i stalł'ek opłat za zbiorowe zaopattzenie
w wodę i odprowadzarrie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i N4ieszkaniowej
Sp. z o. o. w Bircz1. oraz zasad ic1r stosowania, podlegajap.vch publicznemu ogłoszeniu'
2. Podstawę plawną oplaco\ł/ania talyf stanowią v' szczególności:
_ ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiororł.ym zaopattzeniu w wodę i odprowadzańu
ścieków ( tj' Dz.IJ' z 2006 r. Nr 123 , poz.858 zpóżl. zm) zwana dalej ustawą
- Rozporz\ńzenie Ministra Budownictwa z drua 28 czerwca 2006 roku v'sprav'ie określenia
taryf'_ wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oruz warunkórł' rozliczen za zbiororł'e
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. z2006 r.ru 12'.7, poz. 886).
zaopattzełie
_Ceny
i stawki opłat określone w niniej szej taryfre dotyczą odbiorców usług
3.
I.

1'

wodociągorł'o-kanalizacyjnych.

II. Rodzaie prowadzonej działalnościzwiązanej ze zbiorov1'm

odprowadzaniem

ścieków.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. v'Birczy prowadzi działalnośó
w zakesie zbiorowego zaopatrzenta rł' wodę i zbiorowego odprorł'adzania ścieków zgodnie
z zezrł'oleniem Zarządu Gminy Bircza' obejmującą:
- zaopatrzenie w rł'odę gospodarstr.l' domow.vch w bud.vnkach mieszka1nych wielorodzinnych
i jednorodzinn,vch,
- zaopatłzenie w wodę przemysłu,
- zaopattzetie w wodę obielr1ów usługowych,
- dostarczanie wodY:
a/ do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania uIic i publicznych terenóv' zielonych'
b na pon'zeby jednosrek straŻr poŻamej.
- od'prowadzanie ściękóv, z budynkólł, mieszkalnyclr, obiektów przemysłov'ych
i usługowyclr.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług.
1. Zaopatrzenie v' wodę:
- gospodarstwa domowe v' budynkach mieszkalnych: jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- uzytkorłnic1, lokali uzi.tkowych, usługorłych'harrdlow;rch. odbiorcy przemysłowi, gmilra
roz1iczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszanta l1lc
i publicznych tęrenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek strazy
poŻarnej oraz na własne potrzeby.
2. odprowadzanie ścieków:
_ gospodarstwa
domowe w bud}łrkach mieszkalnych: j ednorodzinnych i wielorodzinnych
_

gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzimych
korzystające ze zbiorowego zaopatzenia w wodę,

oń

i

wielorodzinrrych nie

-2- uŻ1.tkovmicy lokali u4{kowych, usfugorłrych i handlowych'
- uą.tkowrricy lokali nie korzystaj ących ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę'
_ odilior"y pizemysłou'i rozliczaru za 11ośćodprowadzonych ściekórł'na podstawie

i1ości

odprowadzonycil ścieków na podstarł'ie ilościzuż,r4ej wody' usta1onej rł' oparciu o wskazania
wodonrierzy głównych lub rł' oparciu o v'skazania urządzeń pomiarow1'ch,
- odbiorc1' samorządorłych j ednostek organizac;'jnych.

IV. Rodzaje oraz vysokość cen.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a. cena za dostarczoną

wodę

5,50

zł +VATdla:

budyŃach mieszkalnyclr : jednorodzinrrych i v'ielorodzinnych'
b' cena za dostarczoną v'odę _ 5o50 zł + \rAT dla
- uz,,tkowników lokaii uz1'tkow1'ch' usługorł1'ch, handlow1'ch, odbiorców przemysłorłrych,
gmiia roz|tcza się za wodę dostarczoną do zdroj órł' publicznych, na potrzeby zraszanta llic
i pub1icznych terenów zielonych, gmina roz1iczarra za wodę na potrzeby jednostek straą'
- gospodarst\ł domovryclr w

:

poŻamej oraz na własne potrzeby.

W rozliczeniach za odprowadzone ściekil

'

a. cena za odprowadzone ścieki 6,00 zł +

YAT

dla:

domowe v,budyntriach mieszkalnych: jednorodzinnych i rł'ielorodzirrnych
- gospodarstwa
"
orL gospodarstwa domowe w budyŃaclr jednorodzirurycil i wielorodzinrrych nie
korzystające ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
b. cena za odprowadzone ścieki- 6,00 zł + VAT dla:
- uŁ1'tkownic'v lokali uz1'tkowych, usługow1'clr i handlowych'
_ uż1.tkownicy' loka1i nie korzystajapych ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę'
- ojbio."y pizemysłowi rozliczari za i1ośćodprowadzonych ścieków na podstawie ilości
odprowńonych ściekórł'na podstawie i1ości zuĄ.tej wody, ustalonej v' oparciu o wskazania
wodo-ierzy głównych iub u' oparciu o wskazania urządzeń pomiaro\ĄTch,
- odbiorcy samorządowych jednostek olganizac}ł nych'

V. Wprowadzenie nowYch cen.

1. Tarylowe ceny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawJr o zbiororłym zaopaIrzeniu w wodę
i zbioro*.5.m ódpńwadzaniu ścieków z dńa 07 czenvca 2001 roku obowiązującą pze

2.

okes 1 roku tj. do dnia 31 grudnia 201 1 roku'
Nowe taryfu opracowane zgodnie z ptzepisamt ustaw)r olaz Rozpor'ąrlzerria Ministra
Budownictwa a"iu zs czerwca 2006 roku v'sprawię określenia tary| rłzoru wniosku
' taryf oraz warunków roz|iczei za zbiorowe zaopal:rzenie \Ą' wodę
o zatwierdzenie
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, podlegają Zatwierdzeniu w trybie określonym
przepisami art. 24 ustauY.

-J-

VI. Warunki rozliczeń z uv'zględnieniem v;vposażenia nieruchomości w przyrządy

i lllządzenia pomiarol'e.
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone
są Zgodnie z przepisami ustarł.y z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorow}'m
zaopatrzeniu rł, wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisamt
Rozpotządzenia Ministra Budownictwa z dr.:'a 28 :zerw|ca 2006 roku okeślającego
lł'arunki prowadzenia r ozliczei.
2' o ile morł,a nie stanowi inaczej ' oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w_w'odę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobier'ane są za każdy miesiąc, \Ą' którym były świadczone
usługi.

usfug dokonuje zapłat's za dostarczoną rł'odę i odprowadzanie ściekóv,
w tenninie 14 dni od daty złożenia vłriosku rł tej sprarł'ie.
Zgłoszenie przez odbiorcę usłng zaslrzeŻeń do w.rr56(p561 racilunku nie $rstrzymuje

3. odbiorca

4.

v

jego zapłaty.

prz1padku strł,ierdzenia nadpłaty, jest ona zaLjczala na poczet przyszĘch
naleŻnościa na wniosek odbiorcy usług następuje jej zwrot rł'tenninie 14 dni od daty
złożenia rłniosku.
W przypadku niesprawnościwodomierza' rozliczenia prowadzone są w oparciu
o śrędnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed strł'ierdzeniem niesprawności.
Przedsiębiorstwo \łodoci€owo-kanalizac1'jne na wniosek odbiorcy usług dokonuje
sprawdzenia prawidłowościdziałania wodomierza.
W prz1,padku, gdy nie stwierdzono błędu rł'skazań wodomierza większego od
określonego w odrębn;'ch przepisach oraz wad powodujących rrieprawidłowośó
rł'skazań' odbiorca rłnioskujapy sprawdzenie prawidłowościdziałania wodomierza'
pokr.rrł'a koszq sprawdzania'
W prz1padku braku wodomierza, ilośó \Ą'od)' dostajczanej do nieruchomości usta1a się
\Ąl opalciu' o przeciętne normy zuŻycia wody.
IlośÓ odprowadzanych ścieków usta]a się na podstawie lł'skazań llządzeń

5. W
6.
7.
8.

9.
10.

pomiarowych.
1 1. W razie braku urzalzeń porniarowych. i1ośćodprowadzanych ścieków ustala się jako
ilośćwody pobranej lub rł' sposób okeślony w umorł'ie.
12.W rozliczeniach ilościodprowadzanych ścieków, ilośćbezzwrotnie zuzy'tej wody
uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodonierza zainsta.lou,anego na
koszt odbiorcy usług lub w sposób okreśion-v rł' unrowie.
13'Na rłłriosek właściciela1ub zarządc1, budynku wielolokalowego, przedsiębiorstwo
zawiera umow1' zaopatrzeniu \v wodę i odprorł'adzania ścieków z osobami
korzystającymi z 1okali na warunkach dotyczapych opomiarowania i sposobu
rozliczeń określonvch rł umorł ie.
]4' Kosaami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zuą'tej do zraszania ulic.
publicznych terenów zielonych' wod5, pobranej do celów przecirłpoŹarorłych,
przedsiębiorstwo obciąza gminę na podstawie cen określonychw taryfie'
i 5. Wysokość opłat za zbiorowe zaopaIrzenie rł' wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych ustala się jako
iloczyny taryfowych cen odpowiadających tym grupom oraz śrł,iadczonychusług.

