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w sprawie przedhtLenia czasu obowi4zywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 matca 1990r o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 200 1 r,Nr 1 42,p o2. 1 59 1 z p62n. zm.) w zwiqzku z art.2 4 ust.ga ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodp i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w ( Dz.U. z 2006,Nr 723,po2.858 zp6in. zm.)
Rada Miejska w Jpdrzejowie uchwala co nastgpuje:

s1
Przedlula siq do 3 I paidziemika 2073r czas obowi4zywania dotychczasowej taryf,
za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na terenie
Gminy Jgdrzej6w stanowi4cej zalqcznik do niniejszej uchwaty ,zatwierdzonej
uchwalq Nr YII 421 11 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z 3l marca 20 I 1r w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w w gminie Jqdrzej6w.

s2
Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa
i Prezesowi "Wodoci4g6w Jqdrzejowskich" Sp. z o. o z siedzibqw Jqdrzejowie.

s3
Uchwata wchodzi w Zycie z dniem 13 listopada 2012r

Przewodnicz4cy Rady,Miej skiej

mgr Pawel szkiewicz



Uzasadnienie

"Wodoci4gi Jgdrzejowskie" Sp. z o. o. z siedzib4w Jqdrzejowie wystqrity w dniu
3 wrze5nia 2012r z wnioskiem o przedlulenie czasu obowi4Tywania taryff za zbiorowe
zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na terenie Gminy Jgdrzej6w na
okres od 13 listopada 2012r do 3l puidziemika20l3tzatwierdzonej uchwal4Rady
Miejskiej Nr W42ll I 231 marca20lb.

Wniosek ten zostal przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca

2001r o zbioro*ym zaopatrzenit w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tekst

jednolity Dz.U. z 2006,Nr 123,po2.858 zp6in. zm.)

Ustawa z dniaT czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzanie Sciek6w art.24 tst.9a-9c daje uprawnienia radzie gminy do podjEcia
uchwaly przedhrzajqcej czas obowi4zywania dotychczasowych taryf le cz nie dtu:2ej ni? o I
rok.

Maj4c na wzglgdzie powy2sze okolicznoici podjpcie uchwaly jest zasadne.



Zalqcznik do Uchwaly Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

TARYFA

,rWodoci4g6w Jqdrzejowskich" Sp. z o. o.

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodQ
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w
na terenie miasta i gminy Jqdrzej6w

na okres od 13.11.2012 r. do 31.10.2013 r.



l. Informacje og6lne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen,i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodgi zbiorowe odprowadzanie dciek6w oraz zasad ich stosowania.na terenie miasta i gminy Jgdrzej6wna okres l8 miesigcy od dnia powolania ,,Wodoci4g6w Jgdrzejowskich sp. z o. o.,- 
'---, -.

Taryfa zostala opracowana na podstawie ]rzepis6w ustawy z dnia 7 czerwca 200r r.o zbiorowym zaopatrzeniu r^ 
-yod^e j zbiorowym odpro^wadzaniu sciek6w (tekst jednolityD2.U.22006 r. Nr 123, poz. 858 .i00t ,., Nr r, iz, poz.io:z,ioos."-N;i;, jol. ezl ,., 'un"1dalej,, Ustaw4 o^raz Rozporz4dzenia Ministra Bud#nictwa z 2g czerwca 2006 .. * 

'rp.u*,"
okreilania taryi' wzoru wniosku o. zatwierdzanie taryf oraz warunk6w rozliczeit za zbiorowezaopatrzente wwodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (Dz. tJ. z 2006 r" Nr-izi, p".. ssolzwanego dalej Rozporzqdzeniem.

2. Rodzaj prowadzonej dzialalno5ci

Przedmiotem dzjarania ,,wodoci4g6w Jqdrzejowskich sp. z o.o.,' w zakresie zbiorowegozaopalrzenia w wodg i zbiorowego odprowidzania SciekOw bedzie :

- produkcja i dystrybucja wody
- oczyszczanie i odprowadzanie dciek6w

. , ,,wodociqgi Jgdrzejowskie sp. z ̂ o.o.,' bqdzie prowadz j(, tal<ze inn4 dzialalnos6 niewchodz4c4 do kalkulacji cen i oplat w taryfach obejmujqci:

- uslugi budowlano _ instalacyjne
- usfugi techniczne w zakresie uzgadniania dokumentacji
- uslugi sprzgtem specjalistycznym
- konserwacjg k analizacji deszczowej (na zlecenie Gminv)

3. Taryfowe grupy odbiorcriw uslug

^ Dokonano podzialu odbiorc6w uslug wodoci4gowo _
taryfowych:

[. gospodarstwa domowe i instytucje

Grupa ta obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach
wielorodzinnych, wielolokalowych, instytucje r*iqrun"
spoleczn4 odwiatq i wychowaniem, 

-kulturq 
sziukq

panstwow4 kodcieln4

II. przemysl rolno - spoZlr,vczy

woda zuZywana na potrzeby. produkcji, w kt6rych woda wchodzi w sklad albo bezposrednikontakt z produktami ZywnoSciowymi

I II. pozostali odbiorcy

IV gmina za wodq pobieranq ze studni publicznych, zdroj6w i na cele przeciwpoZarowe

V. gmina za wodg pobieran4 do napelnienia zalewu

kanalizacyjnych na pig6 grup

mieszkalnych jednorodzinnych
z 

, 
ochron4 

. zdrowia, opiekq
aomrnrstracJq samorz4dowq



4. Rodzaje i wysoko5d cen i stawek oplat

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg dla wszystkich grup odbiorc6w uslug ma
zastosowanie taryfa jednolita dwuczlonowa skladaj4ca sig z:

- ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczanej wody
- stawki oplaty abonamentowej, niezaleZnej od iloici dostarczonej wody

Oplata stala obejmuje caloS6 koszt6w zwiqzanych z obslug4 klienta miqdzy innymi
z ustaleniem wielko6ci zu2ycia, rozliczeniem, dostarczanie faktur, inkasem.

W zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w ma zastosowanie dla wszystkich grup
odbiorc6w uslug taryfa jednolita, jednoczlonowa zawierajqca ceng za 1 m3 odprowadzanych
Sciek6w .

Wysoko56 cen i stawek oplat za dostarczon4 wodg

Do cen i slawek oplat dolicza siQ podatek od towar6w i uslug (VAT) w wysokoSci oke6lonej odrqbnymi
przepisami.

L.p. Taryfowa grupa odbiorc6w Wyszczeg6lnienie Cena/Stawka
neito

J€dnostka miary

Gospoda6twa domowe i instytucj€
I Gr.

Cena za lmr dostarczonej wody
3,40

zt/fi\'

2 Przemysl rolno-spo2ywczy
II Gr.

Cena za lm3 dostarczonej wody
3,56

zt/rnj

3 Pozostali odbiorcy
III Gr.

Cena za lmr dostarczonej wody

Alml

4

Dla grupy I, ll, III, IV

Stawka oplaty abonamentowej na odbiorcQ

w rozlicz€niach wodomieza gl6wnego o
przekoju od Ql5 do 020

zvwodomierz/miesi4c

w rozliczeniach wodomierza gl6wnego o
przekroju powyzej Q20 14,80
zYwo domierz]mi€si4c

w rozliczeniach wodomierza sprzQzonego
20,00

zllwodomier/miesi4c

w rozliczeniach z osobq korz ystaj qcE
z lokalu w budynku wielolokalo\-\rym

2,50
zllwodom ierlmiesi4c

w tozliczeniach za odczyt wodomierza
dodatkowego

1 ,50
zYwodomierz]miesi4c

w rozliczeniach n czahowych
5,00zllodbiorca/m iesiqc

5 Gminaza wod€ pobi€ran4
ze zdmj6w i na cele
przeciwpoZarowe

IV Cr.

Cena za lmr dostarczon€j wody

3,40zllm'

6 Gmina za wod€ pobierar4 do
napelniania zale$ll

V Gr.

Cena za lmr dostarczonej wody

0,93



Wysoko56 cen i stawek oplat za odprowadzane Scieki

Cena/Stawka
nettoTaryfowa gruPa odbiorc6w

GospodarstNa domowe i instytucje
I Gr.

Cena za lmr odprowadzonych Sciekow

Cena za lnrr odprorvadzonych Sciekow

Cena za Imr odprowadzonych Sciekow

Do cen istawek oplat dolicza slQ podatek od towar6w i uslug (VAT) w wysokofci oke3lonej odrQbnymi

przepisami.

5. Warunki rozliczefi z uwzglgdnieniem wyposa2enia nieruchomo3ci w wodomierze

i urz4dzenia Pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopar:zenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w

prowadzone s4 zgodnie z przepisami usiawy i rozporzqdz.enia wymienionymi Y plf l. .
"'" 

- 
Nui"ZnlSZi .a tVioro*" t*patrzenie wwodq i zbiorowe odprowadzanie Sciek6l ustala sig

lako iloczyny taryfowych cen i stawek oplat oraz odpowiadajqcych im ilo6ci,Swiadczonych uslug'
'*,-- ^^-t-t-o'Se'potianei 

wody w budynkach wyposaZonych w wodomierze gl6wne ustala si' zgodnie

z ich wskazaniami.. - ' .wp , , ypudkubrakuwodomie rzy , i l o66dos ta rczane jwodydobudynkuus ta laS iQzgodn ie

z przepisami ioty"r4"ymi przeciqtnych norm zu2ycia wod,y

Oplaty abonamentowe regulowane s4 .prz.ez 
odbiorcq uslug niezaleznie od tego' czy

OaUiorca'ustig pobieral wodq lub 
-odprowadzal 

Scieki w okresie rozliczeniowym'

Odbiorca ,shg aokonuj; , apiaty za dostarczon4 wodq i odprowadzane scieki na warunkach

i w terminach okrerilonych w umowie'

6. Warunki stosowania cen i stawek oplat

Okre6lone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat stosuje sig-w zakresie .(wiadczonych
uslug, przy zachowaniu 

''staniaraOw - 
jakosciowyih obslugi klient6w kt6re .wynikaj4

r 
"bi*iqr".ta"V"h 

przepis6w prawnych, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w'

przedsiEbiorstwo .ouo*iqrun. l..t'do zaplwnienia zdolnosci posiadanych urzqdzea, do realizacii

a"ti"* *"av i odprowadzania Siiekow w sposob ci4gfy i niezawodny'


