
UCHWAŁA NR XVIII/126/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków oraz dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług będącej gospodarstwami domowymi. 

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5, 6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Rada Gminy stanowi, 
co następuje: 

§ 1. 
1. Zatwierdza się Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Świlcza w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

2. Taryfa, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przez okres 1 roku, to jest od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 
dnia 31 marca 2013 r. 

§ 2. 
1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,10 zł do - określonej w taryfie - ceny za 1 m3 ścieków 

odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi. 

2. Ustała się dopłatę wysokości 0,10 zł. do określonej w taryfie – ceny 1 m3 wody dostarczanej do 
taryfowych odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi. 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Świlcza 

z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług będącej gospodarstwami 
domowymi. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/2012 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

TARYFA 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

( obowiązująca na terenie Gminy Świlcza od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 
roku ) 

1. Rodzaje prowadzonej działalności: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi działalność na terenie Gminy Świlcza 

w zakresie: 

- poboru, uzdatniania i rozprowadzanie wody na zasadach zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania; 

- wywozu nieczystości ciekłych. 

2. Taryfowe grupy odbiorców: 
- Taryfa określa cenę za 1m³ wody i za 1m³ ścieków dla wszystkich grup odbiorców. 

3. Rodzaje wysokości cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : 
3.1 - Opłata dla gospodarstw domowych wynikająca z kalkulacji 

w wysokości 2,98 zł +8% VAT (0,23 zł)– razem 3,21 zł, 

Po uwzględnieniu dotacji Gminy Świlcza ( 0,10 zł x 445200 m3 =44520 zł) cena za 1m³ wody: 2,88 
zł + 8% VAT (0,23 zł.) razem:  3,11 zł. 

3.2 - Miesięczną opłatę stałą w wysokości: 

4,09 zł + 8% VAT (0,33 zł) – razem 4,42 zł, 

3.3 - dla pozostałych odbiorców wody oraz odbiorców prowadzących działalność gospodarczą: 

cena za 1m³: 3,30 zł + 8% VAT (0,26 zł) – razem 3,56 zł, 

3.4 – usługa odczytu dodatkowego wodomierza służącego do opomiarowania bezpowrotnie zużytej 
wody: 

cena: 2,91 zł + 8% VAT (0,23 zł) – razem 3,14 zł, 

4. Rodzaje wysokości cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków: 

4.1 - Opłata dla gospodarstw indywidualnych wynikająca z kalkulacji w wysokości 3,32 zł 
+8%VAT (0,26 zł)– razem 3,58 zł, 

Po uwzględnieniu dotacji Gminy Świlcza (0,10 zł x 400672 m3= 40067, 20 zł) cena za 1m³ 
ścieków: 3,22 zł + 8%VAT (0,26 zł.) razem: 3,48 zł. 

- Opłata dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą: 

Cena za 1m³: 3,65 zł + 8% VAT (0,29 zł) – razem 3,94 zł. 
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4.2 - Miesięczna opłata stała w przypadku korzystania tylko ze zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla odbiorcy nie pobierającego wody z sieci: 

Opłata w wysokości :3,67 zł + 8%VAT (0,29 zł) – razem 3,96 zł, 

4.3 - Dla ścieków o parametrach przekraczających normę : 

cena za 1 m³ 6,74.zł +8%VAT(0,53 zł) – razem 7,27 zł, 

4.4 – Stawka dla wywozui oczyszczenia1m³ ścieków – 

19,66 zł + 8% VAT (1,57 ) = 21,23 zł. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe: 
5.1 Ilość wody dostarczonej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza, a w 

przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy  zużycia wody, 

5.2 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 
W razie braku takich urządzeń ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako 
równą ilości pobieranej wody. W rozliczeniach ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na 
podstawie dodatkowego wodomierza. 

5.3 W przypadku niesprawności wodomierza rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie 
w okresie 6-m-cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na 
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz iloczynu średniego 
miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza, 

6. Warunki stosowania cen i opłat: 
6.1 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako 

iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających im ilości dostarczonej wody, ilości 
odprowadzanych ścieków, 

6.2 Wysokość opłaty stałej wynikającej z taryfy dotyczy jednego miesiąca 

6.3 Odbiorca usług dokonuje zapłaty w terminie podanym w fakturze VAT. 

Świlcza: 19 styczeń 2012 r. 
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