
UCHWAŁA Nr  190/5/XX/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  27 listopada  2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku opracowane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Iłowej na terenie gminy Iłowa.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ogłasza taryfy w terminie 7
dni od dnia podjęcia uchwały:

a) w prasie lokalnej,
b) na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Iłowa, Konin Żagański, Szczepanów i

Wilkowisko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Mirosław Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
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I. Rodzaje prowadzonej dzia alno ci

Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej prowadzi dzia alno
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków
zgodnie ze Statutem nadanym uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 39/5/VI/07 z dnia
27 marca 2007 r.
Zgodnie ze Statutem przedmiotem dzia ania jest ujmowanie, uzdatnianie
i dostarczanie wody za pomoc  urz dze  wodoci gowych oraz odprowadzanie
i oczyszczanie cieków za pomoc  urz dze  kanalizacyjnych, b cych w posiadaniu
Zak adu.

II. Rodzaj i struktura Taryfy

Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej przedk ada taryf
niejednolit , jednocz onow .

III. Taryfowe grupy odbiorców
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców.

Taryfowa grupa odbiorców us ug
zaopatrzenia w wod

Opis

1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
SUW I owa

Wszyscy odbiorcy us ug.

2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
SUW Szczepanów

Wszyscy odbiorcy us ug.

Taryfowa grupa odbiorców us ug
odprowadzenia cieków

Opis

1 Gospodarstwa domowe i pozostali
odbiorcy.

Wszyscy odbiorcy us ug.



IV. Rodzaje, wysoko  cen i stawek op at

Zaopatrzenie w wod
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena
1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy SUW I owa 2,19 z  / m3

2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy SUW
Szczepanów

2,28 z  / m3

Odprowadzenie cieków
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena
1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy. 4,35 z  / m3

Do wszystkich cen wymienionych w tabelach dolicza si  podatek VAT zgodnie z
odr bnymi przepisami.

V. Warunki rozlicze  z  uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomo ci
w przyrz dy i urz dzenia pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie
cieków prowadzone s  zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporz dzenia.

2. W budynkach wyposa onych w wodomierze g ówne ilo  wody dostarczonej
do nieruchomo ci ustala si  na podstawie wskaza  wodomierzy g ównych, a w
pozosta ych budynkach ilo  wody rozlicza si  na podstawie norm
rycza towych.

3. Ilo  odprowadzonych cieków w budynkach wyposa onych w urz dzenia
pomiarowe ustala si  w oparciu o ich wskazania, a w przypadkach braku
wyposa enia w urz dzenia pomiarowe ilo  odprowadzonych cieków,
zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy - ustala si  jako równ  ilo ci pobranej wody.

4. W budynkach nie korzystaj cych z us ug zbiorowego zaopatrzenia w wod  a
odprowadzaj cych cieki, ilo  ich ustala si  w oparciu o wskazanie tzw.
wodomierza w asnego, mierz cego ca  ilo  wody dostarczonej do budynku z
tzw. w asnego ród a. Wodomierz taki pe ni funkcj  urz dzenia pomiarowego
cieków.

5. Warunkiem przyj cia takiego urz dzenia za podstaw  okre lenia ilo ci
cieków jest :

zastosowanie typu wodomierza dopuszczonego do stosowania do rozlicze ,
uzgodnienie miejsca jego zamontowania z Zak adem,

6. W przypadku braku wodomierza w asnego pe ni cego funkcj  urz dzenia
pomiarowego ilo  odprowadzanych cieków ustala si  w oparciu o normy
rycza towe.

7. W rozliczeniach ilo ci odprowadzonych cieków ilo  bezpowrotnie zu ytej
wody uwzgl dnia si  wy cznie w przypadkach, gdy wielko  jej zu ycia
ustalona jest na podstawie wskaza  dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy us ug.



8. W przypadku niesprawno ci wodomierza g ównego, o ile umowa nie stanowi
inaczej,  ilo  pobranej wody ustala si  na podstawie redniego zu ycia wody
w okresie 6 miesi cy przed stwierdzeniem niesprawno ci wodomierza, a gdy
nie jest to mo liwe – na podstawie redniego zu ycia wody w analogicznym
okresie roku poprzedniego lub iloczynu rednio miesi cznego zu ycia wody w
roku poprzednim i liczby miesi cy niesprawno ci wodomierza.

9. Na wniosek odbiorcy us ug Zak ad dokonuje sprawdzenie prawid owo ci
dzia ania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego
niesprawno ci – koszty sprawdzenia pokrywa wnioskuj cy odbiorca.

10. O ile umowa nie stanowi inaczej op ata jest pobierana za ka dy miesi c,  w
którym by y wiadczone us ugi zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego
odprowadzenia cieków.

VI. Warunki stosowania cen i stawek op at

1. Okre lone w Taryfie ceny i stawki op at stosuje si  przy zachowaniu
standardów jako ciowych obs ugi klientów.

2. Wysoko  op aty  ustala  si  jako iloczyn ilo ci dostarczonej wody i/lub ilo ci
odprowadzonych cieków i jednostkowej ceny taryfowej.

3. O ile umowa o zaopatrzenie w wod  i odprowadzanie cieków, zawarta z
cicielem, zarz dc  lub osob  posiadaj  inny tytu  prawny do

nieruchomo ci, nie stanowi inaczej, op aty za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i
zbiorowe odprowadzanie cieków pobierane s  :
SUW Szczepanów – za dwa miesi ce,
SUW I owa – za ka dy miesi c,
wiadczenia us ug zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego

odprowadzenia cieków.


