
UCHWAŁA NR XXVII/187/2016
RADY GMINY GDÓW

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 
446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.) Rada Gminy Gdów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się, zgodnie z wnioskiem Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o., ceny 
i stawki opłat płatne przez odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1)  za dostarczoną wodę - według cen dla następujących taryfowych grup odbiorców:

a)  I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe oraz jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych - 
cena 3,65 zł za 1 m3 + VAT,

b)  II grupa taryfowa - odbiorcy wody do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 
jednostki użyteczności publicznej - cena 3,95 zł za 1m3 +VAT,

c)  III grupa taryfowa - odbiorcy hurtowi - cena 3,45 zł za 1 m3 + VAT;

2)  za odprowadzone ścieki - według cen dla następujących taryfowych grup odbiorców:

a)  I grupa taryfowa - dostawcy ścieków bytowych, spławialnych - cena 4,85 zł za 1m3 + VAT,

b)  II grupa taryfowa - dostawcy ścieków komunalnych, spławialnych - cena 5,05 zł za 1m3 +VAT,

c)  grupy taryfowe III.1. do III.6. - dostawcy ścieków bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi - wg cen 
zależnych od poziomu wskaźników określonych w poniższej tabeli:

Grupa Rodzaj Odczyn pH

≤ zasadowy
kwaśny  ≤

Konduktancja
[mS/cm]

Cena
u odbiorcy

w zł

III.1 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 1,50 4,85+VAT

III.2 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 2,00 5,05+VAT

III.3 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 2,50 6,25+VAT

III.4 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 3,00 6,75+VAT

III.5 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 4,00 7,55+VAT

III.6 Ścieki bytowe dowożone 6,00
9,30

do 5,00 8,25+VAT

3)  cenę za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, w szczególności terenów 
przemysłowych, handlowych, usługowych, placów, dróg i parkingów, z których odprowadzane są ścieki 
opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne - wysokości miesięcznej 0,05 zł + 
VAT;

4)  opłatę abonamentową, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, za odczyt wodomierza i urządzenia 
pomiarowego oraz rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków - od 
każdego odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych - w wysokości miesięcznej 6,00 zł + VAT. 
Odbiorca, który korzysta jednocześnie z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków płaci tylko jedną 
stawkę opłaty abonamentowej;
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5)  opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wynikającą z kosztów 
przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - w wysokości:

a)  za przyłącze kanalizacyjne – 170,25 zł +VAT,

b)  za przyłącze wodociągowe – 158,43 zł + VAT.

§ 2. 1. Opłatę abonamentową pobiera się z dołu za każdy rozpoczęty miesiąc gotowości urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych do świadczenia usług, płatną w okresie obowiązywania pisemnej umowy 
zawartej z odbiorcą.

2. Opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pobiera się po dokonaniu prób i 
dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji, płatną na podstawie i w terminie wskazanym w fakturze VAT.

3. Cenę za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe 
i roztopowe przez okres krótszy niż miesiąc dzieli się przez przeciętną liczbę 30 dni i mnoży przez faktyczną ilość 
dni, w których nastąpiło rozpoczęcie lub zakończenie odprowadzania ścieków. Zasadę proporcjonalności stosuje 
się odpowiednio w razie zmiany w ciągu miesiąca powierzchni, z której rozpoczęto lub zakończono odprowadzanie 
ścieków.

§ 3. 1. Warunki rozliczeń za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z 
uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe regulują przepisy ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. 
poz.139 z późn. zm.),  akty wykonawcze wydane na jej podstawie  oraz pisemna umowa zawarta z odbiorcą usług.

2. Do cen i stawek opłat określonych w § 1 oraz dopłat do cen określonych w  § 5 ust.1, stosuje się 
obowiązującą w momencie wykonania usługi stawkę podatku od towarów i usług (VAT) ustaloną zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

§ 4. 1. Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu ciągłości i niezawodności usług, a 
także następujących standardów jakościowych:

1)  w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a)  woda dostarczana dla wszystkich odbiorców jest uzdatniana i spełnia wymagania dotyczące jakości, w tym 
wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
2015 r. poz. 1989)

b)  woda dostarczana jest w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem;

2)  w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

a)  dla dostawców ścieków zaliczonych do grup taryfowych I oraz III.1 do III.6. cena obejmuje odbiór ścieków 
bytowych z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w 
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym 
składzie pochodzące z tych budynków,

b)  dla ścieków komunalnych zaliczonych do grup taryfowych II - cena obejmuje odbiór z małych zakładów 
rzemieślniczo-usługowych mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, które nie zawierają 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

c) cena ścieków bytowych do grup taryfowych III.1 do III.6 ustalana jest w zależności od:

–  przewodności elektrycznej (kondunktancji) wywołanej obecnością jonów powstałych w wyniku dysocjacji 
rozpuszczonych w wodzie soli, kwasów i innych związków, przy czym wskaźnik kondunktancji wzrasta 
wraz ze wzrostem zanieczyszczenia ścieków,

- odczynu pH, przy czym odchylenia wskaźnika pH < 7,00 < świadczy o zawartości zanieczyszczeń 
powodujących zakwaszenie lub zasadowość ścieków,

d)  pomiaru poziomu wskaźników wymienionych w pkt 2 lit. c, warunkujących zakwalifikowanie ścieków 
dowożonych do jednej z grup taryfowych, dokonuje się w chwili przywozu ścieków do oczyszczalni, za pomocą 
urządzeń pomiarowych z elektronicznym odczytem uzyskanych danych.

2. Inne, niż określone w ust. 1, standardy i warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków regulują 
przepisy prawa wymienione § 3 ust.1.
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§ 5. 1. Uchwala się dopłaty do ceny każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków dla:

1) dostawców zaliczonych do I grupy taryfowej - za ścieki bytowe, spławialne - w wysokości 0,80 zł + VAT,

2) dostawców zaliczonych do II grupy taryfowej - za ścieki komunalne spławialne - w wysokości 0,80 zł + VAT,

3) dostawców zaliczonych do grupy taryfowej III.1 do III.2 - za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi 
- w wysokości 0,80 zł + VAT,

4) dostawców zaliczonych do grupy taryfowej III.3 do III.6 - za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi 
- w wysokości 3,50 zł + VAT.

2. Dopłata przekazywana jest z budżetu gminy w okresie obowiązywania taryfy, do spółki komunalnej będącej 
następcą prawnym, powstałym z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gdów Nr XVI/114/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat 
do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 8308).

§ 7. Taryfy określone niniejszą uchwałą obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Sołectw i Urzędu Gminy Gdów, w terminie 7 
dni od dnia jej podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gdów

Tadeusz Ciężarek
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