Uchwała Nr XIII/129/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Pokój dla Zieleńca

Na podstawie art. 24 ust. 1 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 Pokój
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, określoną w załączniku
do niniejszej uchwały, przedstawioną przez Wójta Gminy Pokój.
§ 2. Taryfa, określona w § 1, ma zastosowanie w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia
2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 4. Taryfa ogłoszona zostanie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały na tablicach ogłoszeń
na terenie Gminy Pokój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XIII/129/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 20 stycznia 2016 r.
1. Informacje ogólne: Niniejsza taryfa stanowi zestawienie opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków: kosztów odbioru i oczyszczania ścieków, koszt energii elektrycznej na przepompowniach
ścieków obowiązujących na terenie Gminy Pokój dla Zieleńca w okresie 12 miesięcy,
tj. od 1.02.2016 r. do 31.01.2017r. Taryfa określa także warunki jej stosowania. Taryfa opracowana
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Pokoju. Administratorem i eksploratorem
oczyszczalni ścieków jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.,
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.
2. Rodzaje prowadzonej działalności: Gmina Pokój prowadzi odbiór ścieków z nieruchomości
w miejscowości Zieleniec oraz przesyła je kolektorem sanitarnym do oczyszczalni ścieków w Pokoju.
3. Rodzaj i struktura taryf: Wójt Gminy Pokój przedkłada przy rozliczeniach za odprowadzanie
ścieków bytowych i bytowo-przemysłowych taryfę jednoczłonową.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług: Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych
występuje jedna taryfowa grupa odbiorców: a) gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
i pozostali odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo-przemysłowych.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat: W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
bytowych i bytowo – przemysłowych ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, a rozliczenia
dokonywane są na podstawie ceny wyrażonej w zł/m3 odprowadzanych ścieków (tabela).
Przygotowana taryfa zawiera zestawienie opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wysokość taryfy jest koszt odbioru i oczyszczania
ścieków komunalnych na oczyszczalni ścieków w Pokoju. Wartość usługi odbioru i oczyszczenia 1 m3
ścieków wynosi 7,85 zł netto. Do tej wartości należy dodać obowiązujący podatek VAT w wysokości
8%. Ilość ścieków oddanych przez mieszkańców liczona jest na podstawie odczytów wodomierzy.
Tabela Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
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Do cen i stawek opłat, określonych w kolumnie 5 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług,
zgodnie z § 2 , pkt. 9 - 12 rozporządzenia. Dostawców ścieków obowiązują wskaźniki określone w
załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), zmienionego rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 25 sierpnia 2015 r. dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2015.1456).
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe: Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami
ustawy i rozporządzenia. Z uwagi na pełne wyposażenie w wodomierze budynków, zlokalizowanych
w miejscowości Zieleniec ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich
wskazań. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o
ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość
dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej
lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie
zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona
jest na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku
niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca
usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych
w umowie.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat: Zakres usług w przypadku zbiorowego odprowadzania
ścieków jest jednakowy dla wszystkich odbiorców usług. Stawka za m³ odprowadzonych ścieków
bytowych oraz bytowo-przemysłowych jest taka sama dla wszystkich odbiorców. Określone
w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów,
które wynikają z obowiązujących przepisów oraz z uchwały Rady Gminy Pokój Nr XI/77/2007 z dnia
26 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

