UCHWAŁA Nr XVII/96/16
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 07 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.poz.1515
i 1890,) oraz art. 24 ust. 1 , ust. 5 , ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2015 r. poz.139 i 1893 ) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną przez odbiorców z wodociągów
stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka, obejmującą:
1) w I grupie taryfowej 1-W1 -gospodarstwa domowe oraz obiekty
użyteczności publicznej , cenę 1m³ wody w wysokości 3,12 zł + podatek
VAT,
2) w II grupie taryfowej 2-W2 - pozostali odbiorcy , cenę 1m³ wody w
wysokości 3,37 zł + podatek VAT,
3) stawkę opłaty abonamentowej w I grupie taryfowej 1-W1 pobieraną
wraz z opłatą za wodę w wysokości 2,72 zł miesięcznie +podatek VAT na
jeden punkt rozliczeniowy,
4) stawkę opłaty abonamentowej w II grupie taryfowej 2-W2 pobieraną
wraz z opłatą za wodę w wysokości 2,72 zł miesięcznie + podatek VAT za
jeden punkt rozliczeniowy.
§ 2. Zatwierdza się taryfę za ścieki dla odprowadzających ścieki do
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka
obejmującą:
1) w I grupie taryfowej 1-SB- odprowadzających ścieki z gospodarstw
domowych oraz obiektów użyteczności publicznej , cenę 1m³ ścieków
w wysokości 9,90 zł+ podatek VAT ,
2) w II grupie taryfowej 2-SB2 pozostali odprowadzający ścieki , cenę
1m³ ścieków w wysokości 12,11 zł + podatek VAT,
3) stawkę opłaty abonamentowej w I grupie taryfowej 1-SB - pobieraną
wraz z opłatą za ścieki w wysokości 2,03 zł miesięcznie + podatek VAT za
jeden punkt rozliczeniowy,
4) stawkę opłaty abonamentowej w II grupie taryfowej 2-SB- pobieraną
wraz z opłatą za ścieki w wysokości 2,03 zł miesięcznie + podatek VAT za
jeden punkt rozliczeniowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z
dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
01 kwietnia 2016 roku.

Uzasadnienie do uchwały
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, Dyrektor Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i
Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej przedłożył Wójtowi Gminy w dniu 20 stycznia 2016 r.
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
zgodnie z art.24.ust 4. w/w
cyt. ustawy sprawdził , czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz
sprawdził koszty , o których mowa w art. 20 ust.4 , pod względem celowości ich ponoszenia .
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej ustalił
niezbędne przychody po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe odbiorców
usług z uwzględnieniem :
1) kosztów związanych ze świadczeniem usług , poniesionych w poprzednim roku
obrachunkowym , ustalonych na podstawie ewidencji księgowej , z uwzględnieniem
zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy ,
2) zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.
Planowane przychody w roku obowiązywania nowych taryf stanowią 1.022.280 zł
w
zakresie zaopatrzenia w wodę( w I grupie taryfowej 928.134 zł, w II grupie taryfowej 94.146
zł) oraz 198.798 zł w zakresie odprowadzenia ścieków (I grupie taryfowej 192.383 zł, w II
grupie taryfowej 6.415 zł). Koszty te są celowe i uzasadnione.
Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Porównując ceny i stawki opłat
taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy dotyczącej
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków stwierdzam ,że uwzględniają one
planowane koszty . W I grupie taryfowej 1-W1 zaopatrzenia w wodę cena wody pozostanie
bez zmiany i będzie wynosić 3,12 zł + VAT oraz opłata abonamentowa pozostaje bez
zmiany i będzie wynosić 2,72 zł +VAT , w II grupie taryfowej 2-W2 cena wody zmaleje z
3,42 do 3,37 zł +VAT a opłata abonamentowa pozostaje bez zmiany i będzie wynosić 2,72
zł +VAT .
W I grupie taryfowej 1-SB-dotyczącej odprowadzenia ścieków cena usługi odprowadzenia
ścieków nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9,90 zł +VAT oraz opłata abonamentowa
pozostaje bez zmiany i będzie wynosić 2,03 zł +VAT , w II grupie taryfowej 2-SPdotyczącej odprowadzenia ścieków cena usługi odprowadzenia ścieków wzrośnie z kwoty
12,01 zł + VAT do 12,11 zł +VAT a opłata pozostaje bez zmiany i będzie wynosić 2,03 zł
+VAT .
Ceny i stawki opłat określone w taryfach są różnicowane dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców na podstawie różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków . Zgodnie z §2 pkt. 12 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 odprowadzenie
ścieków stwierdzam ,że koszty gotowości do świadczenia usług w zakresie utrzymania
gotowości urządzeń wodociągowych wynoszą 51.788 zł tj. 5,% kosztów eksploatacji i
utrzymania urządzeń wodociągowych a koszty w zakresie utrzymania gotowości urządzeń

kanalizacyjnych wynoszą 12.530 zł tj.6,5 % kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń
kanalizacyjnych a tym samym nie stanowią więcej niż 15 % całości kosztów eksploatacji i
utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości
dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków mając na
uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także
optymalizację kosztów.
GZWiK zakłada , że ilość dostarczonej wody w roku 2016
pozostanie na poziomie roku 2015 jak również ilość odprowadzanych ścieków pozostanie na
poziomie roku 2015.
Przy określeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na okres
01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., kryterium niezbędnych przychodów stanowiły koszty
poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa
czyli dane wg ewidencji księgowej 01.01.2015 do 31.10.2015 i dwa miesiące roku 2014 z
uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w
roku obowiązywania nowej taryfy. Do obliczeń
zastosowano wzrost cen i usług
konsumpcyjnych na rok 2016 w wysokości 1,4 % . Zaplanowano wzrost cen energii
elektrycznej o 1,4 % Zaplanowany został wzrost zużycia energii elektrycznej w wysokości
10% zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię , wynikającym z włączenia
do eksploatacji nowobudowanego wodociągu i kanalizacji Nowy Kurzeszyn- Rogówiec Rossocha ZD .
Proponowane wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów
funkcjonowania Zakładu, ale również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one
koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.
Ze względu na dużą ilość awarii zarówno na przyłączach jak i na sieci oraz rosnące normy
jakościowe wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają nakładów na bieżące konserwacje i
naprawy. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią poważną pozycje w kosztach
Zakładu. Jest to zgodne z ogólnokrajową tendencją do podwyższania jakości i zasięgu
świadczonych usług, lecz pociąga za sobą zwiększone nakłady. Planuje się wzrost nakładów
na naprawy szczególnie na najstarszych odcinkach sieci wodociągowych, przyłączach
wodociągowych oraz na lokalnych przepompowniach ścieków oraz oczyszczalni ścieków.
Inne kategorie kosztów zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na dane
usługi i materiały, oraz zgodnie z inflacją. Jest to spowodowane w pierwszej kolejności
powtarzającymi się awariami sieci wodociągowych, co wynika ze starzenia się sieci.
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka stwierdza ,że wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę i
ścieki opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 i 1893)
oraz z przepisami wykonawczymi do tej 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 odprowadzenie
ścieków( Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) .
Aby nie doprowadzić do wzrostu cen i stawek taryf na wodę i ścieki w roku 2016 w
stosunku do roku 2015 wnoszę aby w I grupie taryfowej opłat za wodę przyznać Gminnemu
Zakładowi ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej dotację
przedmiotową w wysokości 0,70 zł + VAT do 1m³ sprzedanej wody oraz w I grupie

taryfowej 3.70 zł + VAT do 1m³ za oczyszczenie i odprowadzenie ścieków. Dotacja na
dopłaty do grup taryfowych została zaplanowana w budżecie Gminy na rok 2016 w kwocie
260.000 zł. Przy uwzględnieniu proponowanych dopłat do taryf , biorąc pod uwagę plan
sprzedaży wody i odbioru stwierdzam ,że kwota ta pozwoli zbilansować koszty eksploatacji
Gminnego Zakładu Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji .

