
Projekt

z dnia  4 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII/....../2016
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych

w Cisku z/s w Roszowickim Lesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 
oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139)  Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się określoną w załączniku do niniejszej uchwały taryfę cen i opłat za usługi zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych na terenie Gminy Cisek 
przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie, w okresie od dnia 23 września 2016 r. 
do 22 września 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, tablicach ogłoszeń 
w sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/....../2016

Rady Gminy Cisek

z dnia....................2016 r.

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
świadczone przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie

obowiązujące na terenie Gminy Cisek
w okresie od 23 września 2016 r. do 22 września 2017 r.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedmiotem prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru 
sądowego jest:

- pobór, uzdatnianie i  dostawa wody,

- prowadzenie gospodarki konserwacyjno – remontowej sieci i urządzeń wodociągowych w celu utrzymania 
ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

- programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowej,

- wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury wodociągowej,

- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy,

- towarowy transport drogowy,

- obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,

- sprzedaż detaliczna paliw,

- roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne,

- odprowadzanie ścieków,

- eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Cisek oraz odbioru 
ścieków od mieszkańców Gminy Cisek.

2. Rodzaje i struktura taryf.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą dwuczłonową, obejmującą cenę za 1m3 

wody jednakową dla wszystkich odbiorców usług oraz stawkę opłaty abonamentowej.

Natomiast taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych jest taryfą jednolitą jednoczłonową, 
obejmującą cenę za 1m3 ścieków jednakową dla wszystkich odbiorców usług.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupy taryfowe dotyczące zaopatrzenia w wodę wyodrębnione zostały na podstawie celu na jaki 
przeznaczona została zakupiona woda.

Podział odbiorców usług na grupy w zależności od celu do jakiego przeznaczona zostaje woda:

- G - gospodarstwa domowe,

- P - prowadzący działalność gospodarczą,

- I - pozostali odbiorcy.

Jednakże ze względu na brak technicznych możliwości zróżnicowania kosztów przyjęto dla nich 
jednakowe stawki i opłaty.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.
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Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Symbol 
taryfy Wyszczególnienie Cena / 

stawka netto
Jednostka 

miary

1 2 3 4 5 6

1. Wszyscy 
odbiorcy

G
P
I

- Cena za wodę

- Stawka opłaty abonamentowej za
rozliczanie jednego przyrządu
pomiarowego na odbiorcę usług
rozliczanego wg wodomierza głównego

3,15

4,00

zł/m3

zł/m-c

4.2. Taryfa za odprowadzanie ścieków

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Symbol 
taryfy Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka

1 2 3 4 5 6

1. Wszyscy 
odbiorcy S Cena za odprowadzone ścieki 6,26 zł/m3

4.3. Wysokość stawek opłat.

Za dokonanie odbioru technicznego podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i do urządzeń 
kanalizacyjnych 105,60 zł / przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Do wszystkich cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług
w wysokości określonej w przepisach prawa.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

Rozliczenia za dostarczoną wodę i za odprowadzanie ścieków:

- cena netto (wyrażona w zł/m3) pomnożona przez ilość m3 wody + należny podatek od towarów i usług.

- stawka netto opłaty abonamentowej – płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiar 
poboru wody wyrażonej w zł / jeden okres rozliczeniowy / jeden przyrząd pomiarowy + należny podatek od 
towarów i usług.

Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 
127, poz. 886).

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa, 
składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków + należny podatek od 
towarów i usług.

5.1. Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za 
każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi, o ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi 
inaczej.

5.2. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca 
usług pobierał wodę  lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w 
terminach określonych w umowie.

5.4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza 
głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się także ilość odebranych ścieków z 
nieruchomości, jako ilość równą dostarczonej ilości wody.

5.5. Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 
podstawie wskazań tych urządzeń.
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5.6. W rozliczeniach z odbiorcami Usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy 
mierzący wodę bezpowrotnie zużytą i zgłosili wcześniej ten fakt Przedsiębiorstwu, ilość odprowadzanych 
ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

5.7. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się 
w oparciu o przeciętne normy zużycia, określone przepisami prawa, a ilość ścieków jako równą ilości 
wody wynikającej z norm jej zużycia.

5.8. W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków, przy braku urządzenia 
pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia 
wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w 
umowie.

5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w 
analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym 
i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

W  taryfie za okres od 23.09.2016 do 22.09.2017 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie z 
Ustawą 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 póź. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określenia warunków rozliczeń (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

6.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne.

6.2. S.U.R. w Cisku świadczy usługi w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków wg cen zawartych w 
taryfie jedynie na terenie Gminy Cisek.

6.3. W ramach swojej działalności S.U.R. w Cisku utrzymuje urządzenia wodno-kanalizacyjne będące 
własnością Gminy Cisek w stałej gotowości do pracy.

6.4. Opłata abonamentowa dotyczy odczytu i rozliczania dostawy wody oraz odbioru ścieków i jest 
naliczana za cały okres rozliczeniowy, bez względu na użytkowanie przyłącza.

7. Standardy jakościowe.

Jakość wody produkowanej przez S.U.R. w Cisku jest zgodna z normami krajowymi i Unii Europejskiej.

Jakość wody badana jest przez zewnętrzne akredytowane laboratorium, a kontrolowana przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu.

Woda ujmowana jest ze studni głębinowych, podlega uzdatnianiu w procesach natleniania, odżelaziania i 
odmanganiania.

Woda jest smaczna i zdrowa.

Ciśnienie wody w każdym punkcie jej odbioru nie jest mniejsze niż 0,05 MPa.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Cisek,

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989),

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
sieci wodociągowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody.
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