
 
UCHWAŁA nr XIV/72/2016 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
 

z dnia 4 lutego 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 139) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

 

1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Janowice Wielkie w wysokości: 

 

Za wodę: 
Wielkość cen i stawek opłat  

bez podatku VAT 

1. Wszyscy odbiorcy – cena wody: 

2. Wszyscy odbiorcy – stała opłata abonamentowa: 

4,13 zł/m3 

5,00 zł/odbiorca/miesiąc 

  

Za ścieki: 
Wielkość cen i stawek opłat  

bez podatku VAT 

3. Wszyscy odbiorcy – cena ścieków 

4. Wszyscy odbiorcy – stała opłata abonamentowa: 

6,88 zł/m3 

5,00 zł/odbiorca/miesiąc 

 
 

2. Każdy z odbiorców płaci wyłącznie jedną opłatę abonamentową. W przypadku odbiorców wody, którzy 

równocześnie odprowadzają ścieki, naliczana jest tylko jedna opłata abonamentowa. 
 
3. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. stanowi załącznik do uchwały. 
 

4. Do cen i stawek opłat określonych w ust. 1 dolicza się należny podatek od towarów i usług. 
 

§ 2 
 

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku. 

 
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 roku. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



   

UZASADNIENIE 
 
 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Urząd Gminy w 

Janowicach Wielkich w dniu 12 grudnia 2014 roku przedłożył Wójtowi Gminy Janowice Wielkie wniosek o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze 
szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Przedmiotowy wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 marca 
2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku. 
 
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie przedłożonej 

dokumentacji Wójt Gminy Janowice Wielkie ustalił, że Urząd Gminy w Janowicach Wielkich opracował 
taryfy zgodnie z zasadami, o którym mowa w rozdziale 4 cytowanej na wstępie ustawy oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). 
 

Ustala się jednolite stawki opłat dla Gminy Janowice Wielkie (grupa 1). 

 
Dla Gminy Janowice Wielkie przedstawione we wniosku ceny netto za dostarczaną wodę oraz za 
odprowadzanie ścieków na okres obowiązywania nowych taryf od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 
2017 r. ulegną zmianie względem okresu poprzedniego o 14,4% i 9,1%. 
  
Przy konstruowaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na średnim poziomie, nie generującym strat oraz 

umożliwiającym gminie Janowice Wielkie realizację zaplanowanych przedsięwzięć modernizacyjno – 
rozwojowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu oraz spłat części rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na przedsięwzięcia w zakresie dostarczania wody i 
odbioru ścieków. 
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


