
                          Załącznik

                                                                                                do uchwały Nr  XXXIV/147/2009
                                                                                                 Rady Gminy Janowice Wielkie
                                                                                                 z dnia  4 sierpnia 2009 roku

Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

ZESTAWIENIE
CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH

1. Dostarczanie wody cena za 1 m3

- dla wszystkich odbiorców                                                                   3,07 zł  + VAT

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego         2,40 zł  + VAT

            - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
               wielorodzinnym                                                                                  2,40 zł  + VAT             
            - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących 

  przeciętnych norm zuŜycia wody                                                       2,40 zł  + VAT
             

3. Odprowadzanie ścieków cena 1 m3

    - dla wszystkich odbiorców                                                                     6,27 zł  + VAT

4. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną  ze

              wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu 
         własnym                                                                                              2,40 zł  + VAT

- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
   podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody 

        w przypadku ujęcia własnego                                                               2,40 zł  + VAT

    
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie oblicza się podatek od towarów i usług w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.



Uzasadnienie
do uchwały Nr  XXXIV/147/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia  4 sierpnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie .

Urząd  Gminy  w  Janowicach  Wielkich  w  dniu  18.06.2009  roku  przedłoŜył  Wójtowi  Gminy
Janowice Wielkie wniosek o zatwierdzenie taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janowice Wielkie na okres od dnia 01.09.2009 roku do
dnia 31.08.2010 roku.

Taryfy opracowane są  na po0dstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Do  obowiązków  Wójta  naleŜy  sprawdzenie,  czy  taryfy  i  załącznik  do  wniosku  taryfowego
wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych,  będących  w
posiadaniu  gminy,  zostały  opracowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  i
rozporządzenia. Wójt weryfikuje , ustalone na podstawie ewidencji księgowej koszty związane ze
świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, pod względem celowości ich
ponoszenia.  Uwzględnia przy  tym planowane zmiany tych kosztów w okresie obowiązywania
taryf.  Wójt  sprawdza  czy  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowo-
kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

Po  przeanalizowaniu  przedłoŜonego  przez  urząd  wniosku  stwierdzam,  Ŝe  spełnia  on  wymogi
formalne określone w ustawie oraz rozporządzeniu i zawiera wszelkie niezbędne dane jaki urząd
winien prze4dstawić.
Załączony  do  wniosku  „Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i
urządzeń  kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Janowice Wielkie.” został opracowany
przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich zgodnie z przepisami ustawy. Zgo0dnie z art.21 ust.4
w/w ustawy został przekazany Wójtowi Gminy w dniu 18.06.2009 r. Pomimo iŜ spełnia on warunki
art. 21 ust.3 ustawy stosowna uchwała nie została jeszcze podjęta. Tym samym zgodnie z art. 21
ust.6 ustawy stanowi podstawę do określenia i zatwierdzenia taryf.
W  świetle  wyników  analizy  wniosku  uznałem,  Ŝe  przedłoŜony  przez  Urząd  wniosek  spełnia
wymogi formalne określone w ustawie i rozporządzeniu
Przedstawione we wniosku ceny za dostarczaną wodę na okres obowiązywania tarty od 01.09.2009r
do 31.08.2010 r. ulegają obniŜce o 3,76 %, jednak ze względu na to, Ŝe dla grupy odbiorców wody
na cele bytowe Rada Gminy uchwaliła dopłaty w kwocie netto 0,49 zł/m3    cena wody w przypadku
braku dopłat wzrosłaby o 0,37 zł/m3 , czyli o 13,7%; natomiast cena netto za odprowadzane ścieki
wzrasta o 3,30   zł/m3, czyli o 101,23%. 
Uwzględniając fakt  znaczącego wzrostu cen usług odbiorców ścieków w wysokości  trudnej  do
zaakceptowania przez mieszkańców Janowic Wielkich wskazane jest, w oparciu o art.  24 ust.6
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, uchwalenie dopłat
w kwocie 2,52 zł/m3 plus VAT dla dostawców ścieków komunalnych. Po wprowadzeniu dopłat
( odrębną  uchwałą  ), ceny dla mieszkańców Janowic Wielkich za ścieki wzrosną  o   15 %  w
stosunku do roku poprzedniego.
Opłata abonamentowa netto wzrasta o 0,06  zł/m3 ,czyli o 2,56 %.
W związku z powyŜszym przedkładam do zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i



zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie według propozycji Urzędu
Gminy Janowice Wielkie, uznając tym samym poprawność i zasadność dokonanych wyliczeń.


