Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Brąszewice
Przekładana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłaty abonamentowej dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na
terenie gminy Brąszewice oraz zasad ich stosowania na okres 36 miesięcy od dnia 11 czerwca
2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.
Taryfa opracowana została na podstawie:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( DZ. U. z 2017 r. poz. 328 )
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
( Dz. U. z 2017, poz. 472 ).

1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Na terenie Gminy Brąszewice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Brąszewice.
Przedmiot działania Gminy – w zakresie objętym ustawą – stanowi produkcja i dostawa wody
oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Brąszewice, za pomocą
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy.
Przedmiotem działania Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
-ujmowanie i uzdatnianie wody,
-rozprowadzanie wody,
-odprowadzanie ścieków,
-oczyszczanie ścieków.
Na terenie Gminy sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody około
99

%

ludności

gminy.
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została
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w 2013 roku i skanalizowane zostały: część miejscowości Brąszewice, miejscowość Pasie,
Przedłęcze i Godynice. Gmina skanalizowana jest w około 18%.

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Gmina ustaliła taryfę:
- niejednolitą – zawierającą różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców ceny za
dostarczoną wodę.
- jednolitą – dla grupy taryfowej odbiorców za odprowadzenie ścieków
- wieloczłonową – zawierającej ceny i stawki opłaty abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Gmina stosuje podział odbiorców na dwie grupy taryfowe według celów zużycia wody tj.:
- dla celów socjalno bytowych,
- dla przedsiębiorstw produkujących żywność.
Podstawę różnicowania cen stanowią koszty opłaty środowiskowej za pobór wody.
Gmina dla wprowadzanych ścieków posiada jedną grupę taryfową.

4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody z wodociągów wiejskich wynosi :
1) dla celów socjalno bytowych – 2,44 PLN + VAT
2) dla celów produkcyjnych – 2,57 PLN + VAT
2. Cena za 1m3 ścieków wynosi :
1) dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w wysokości
4,68 PLN + VAT
3. Stawki Opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z przyłączy
wodociągowych:
1) opłata abonamentowa za m-c – 2,00 PLN + VAT.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe
1) Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są
prowadzone na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków.
2) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz
wodomierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany.

3) w przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości
określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
4) W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam
wodomierzy.
5) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego mają
zastosowanie uregulowania zawarte w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków” uchwała nr XLIII/164/2013 Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 listopada 2013 r.
6) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza, czyli ilości
pobranej wody.
7) W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadku gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na
podstawie wodomierza dodatkowego.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Usługi świadczone przez Gminę na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za
ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków:
- wskazań wodomierza głównego
- wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
lub określonej wg norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala
się dla odbiorców usług jako sumę iloczynów:
- cena za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz odpowiadających im ilości m3 wody i
ścieków,
- stawek opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza,
z zachowaniem poniższych zasad:
1) okres rozliczeniowy określa umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia ścieków,
2) od odbiorców rozliczanych wg norm zużycia nie będzie pobierana opłata za odczyt
wodomierza.

