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Poz. 4248
UCHWAŁA NR XVIII/148/2016
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.
zm.)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dla odbiorców usług zamieszkałych lub z siedzibą na terenie Gminy
Wieprz, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w załączniku do niniejszej uchwały mają zastosowanie do dostaw wody dokonywanych
w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 lipca 2017 roku.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
2. Taryfy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, podlegają podaniu do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz, oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Frydrychowice, w terminie do dnia
30 czerwca 2016 roku.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz

mgr Bartłomiej Westwalewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Gminy Wieprz
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Tabela nr 1 : Wysokość cen za dostarczoną wodę.
Lp.
1
1.
2.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa
domowe
Pozostali odbiorcy oraz
woda na cele p.poż.

Wyszczególnienie

Cena netto w zł/m3

3
Cena za dostarczoną wodę

4

Cena za dostarczoną wodę

3,98
3,98

Tabela nr 2 : Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę. (Taryfowa grupa
odbiorców – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)
Lp.

Okres
rozliczeniowy

W.1.1

W.1.2.
W1–
miesięcznych
okresach
rozliczeniowych
W.1.3.

W.1.4.

Lp.

Okres
rozliczeniowy

W.2.1

W.2.2.

W.2.3.

W2–
miesięcznych
okresach
rozliczeniowych

Stawka opłaty za
dostarczoną wodę

Wyszczególnienie

Stawka opłaty abonamentowej
W rozliczeniach w
za:
oparciu o wskazania
- odczyt wodomierza
wodomierza
- rozliczenie należności
głównego
- gotowość do świadczenia usług
W rozliczeniach z
Stawka opłaty abonamentowej
osobą korzystającą z
za:
lokalu w budynku
- odczyt wodomierza
wielolokalowym wg
- rozliczenie należności
wodomierza
W rozliczeniach z
osobą korzystającą z
lokalu w budynku
Stawka opłaty abonamentowej
wielolokalowym na
za:
podstawie przepisów
- rozliczenie należności
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody
W rozliczeniach na
Stawka opłaty abonamentowej
podstawie przepisów
za:
dotyczących
- rozliczenie należności
przeciętnych norm
- gotowość do świadczenia usług
zużycia wody
Stawka opłaty za
dostarczoną wodę

Wyszczególnienie

Stawka opłaty abonamentowej
W rozliczeniach w
za:
oparciu o wskazania
- odczyt wodomierza
wodomierza
- rozliczenie należności
głównego
- gotowość do świadczenia usług
W rozliczeniach z
Stawka opłaty abonamentowej
osobą korzystającą z
za:
lokalu w budynku
- odczyt wodomierza
wielolokalowym wg
- rozliczenie należności
wodomierza
W rozliczeniach z Stawka opłaty abonamentowej
osobą korzystającą z za:

Stawka opłaty
netto
zł/odbiorcę/m-c

7,02

5,21

2,61

4,42

Stawka opłaty
netto
zł/odbiorcę/m-c

4,41

2,60

1,31
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W.2.4.

lokalu w budynku
wielolokalowym na
podstawie przepisów
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody
W rozliczeniach na
podstawie przepisów
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody

–3–

Poz. 4248

- rozliczenie należności

Stawka opłaty abonamentowej
za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

3,12

Tabela nr 3 : Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych.
Lp.
1
1.

Rodzaj stawki
2
Stawka za przyłączenia do urządzeń wodociągowych *

Stawka opłaty netto w zł
3
68,00

* Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie
z § 5 ust. 7
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót
przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
Uwaga ! Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 – 3 dolicza się obowiązujący podatek
(VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz

mgr Bartłomiej Westwalewicz

