
UCHWAŁA NR XLII/362/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
ternie Gminy Drezdenko na okres od 01 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Zarządu PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku zatwierdza się 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres od 01 czerwca 
2017 r. do 31 maja 2018 r. stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/362/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Grupy taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.
Taryfowa
grupa

odbiorców
Opis odbiorcy Rodzaj opłaty

Cena/stawka opłaty
Jednostka
miarynetto brutto

1 W1

Odbiorca pobierający wodę
na cele socjalno-bytowe;
Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza;
okres rozliczeniowy: 1 m-
c;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
4,02 4,34

zł/odbiorcę/
m-c

2 W2

Odbiorca pobierający wodę
na cele socjalno-bytowe;
Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza;
okres rozliczeniowy: 2 m-
ce;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
2,01 2,17

zł/odbiorcę/
m-c

3 W3

Odbiorca pobierający wodę
na cele socjalno-bytowe;
Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza;
okres rozliczeniowy: 3 m-
ce;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
1,34 1,45

zł/odbiorcę/
m-c

4 W4

Odbiorca pobierający wodę
na cele produkcji i
pozostałe; Rozliczenia w
oparciu o wskazania
wodomierza; okres
rozliczeniowy: 1 m-c;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
4,02 4,34

zł/odbiorcę/
m-c

5 W5

Odbiorca pobierający wodę
na cele socjalno-bytowe;
Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia
wody; okres rozliczeniowy:
3 m-ce;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
0,31 0,33

zł/odbiorcę/
m-c

6 W6

Odbiorca pobierający wodę
na cele produkcji i
pozostałe; Rozliczenia na
podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody; okres
rozliczeniowy: 1 m-c;

Cena wody
(zł/ m³)

3,62 3,91 zł/ m³

Stawka opłaty
abonamentowej za

wodę
0,93 1,00

zł/odbiorcę/
m-c
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/362/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Grupy taryfowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena/stawka
opłatyLp.

Taryfowa 
grupa 
odbiorców

Opis odbiorcy Rodzaj opłaty
Netto Brutto

Jednostka miary

Cena za m³ ścieków 5,56 6,00 zł/ m³

1 S1

Odbiorca odprowadzający 
ścieki bytowe; Rozliczenia 
w oparciu o wskazania 
wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 1 m-c;

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
4,02 4,34 zł/odbiorcę/m-c

Cena za m³ ścieków 5,56 6,00 zł/ m³

2 S2

 Odbiorca odprowadzający 
ścieki bytowe; Rozliczenia 
w oparciu o wskazania 
wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 2 m-ce;

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
2,01 2,17 zł/odbiorcę/m-c

Cena za m³ ścieków 5,56 6,00 zł/ m³

3 S3

Odbiorca odprowadzający 
ścieki bytowe; Rozliczenia 
w oparciu o wskazania 
wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 3 m-ce;

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
1,34 1,45 zł/odbiorcę/m-c

Cena za m³ ścieków 5,56 6,00 zł/ m³

4 S4

 Odbiorca odprowadzający 
ścieki przemysłowe; 
Rozliczenia w oparciu 
o wskazania wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego; 
okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
4,02 4,34 zł/odbiorcę/m-c

Cena za m³ ścieków) 5,56 6,00 zł/ m³

5 S5

Odbiorca odprowadzający 
ścieki bytowe; Rozliczenia na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody; okres 
rozliczeniowy: 3 m-ce;

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
0,31 0,33 zł/odbiorcę/m-c

Cena za m³ ścieków 5,56 6,00 zł/ m³

6 S6

Odbiorca odprowadzający 
ścieki przemysłowe; 
Rozliczenia na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody; Okres rozliczeniowy: 
1m-c

Stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki
0,93 1,00 zł/odbiorcę/m-c
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UZASADNIENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością w Drezdenku przedłożył w dniu 22 marca 2017 r. wniosek do Burmistrza o
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 czerwca 2017 roku do 31 maja
2018 roku.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.328) oraz przepisami
wykonawczymi do ustawy Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w
sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz.886).
W uzasadnieniu wniosku przedstawiono informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków
ekonomicznych uzasadniających podwyższenie obowiązujących dotychczasowych taryf. Obecnie
obowiązuje cena:
1. Grupa 1 (Gospodarstwa domowe) cena za 1m3 wody - 3,54 zł. netto (brutto 3,82 zł), cena 1m3 ścieków-

4,85 zł netto (5,24 brutto) stawka opłaty abonamentowej 0,94 zł netto (brutto 1,02 zł).

2. Grupa 2 (pozostali odbiorcy) cena za 1m3 wody - 3,54 zł. netto (brutto 3,82 zł), cena 1m3 ścieków- 4,83

zł netto (5,22 brutto) stawka opłaty abonamentowej 2,83 zł netto (brutto 3,06 zł).

Burmistrz zatwierdził pozytywnie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
okres od 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze
uchwały rady gminy stąd zasadnym jest przedstawienie Radzie projektu uchwały celem podjęcia.
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