
                                                Uchwała Nr XXV/126/2016 

     Rady Gminy Solec – Zdrój 

              z dnia  24 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2017 

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U.  z 2016, poz. 446 zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)  oraz art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r.   poz. 139; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 

2016 r. poz. 1250) 

Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2017 rok w 

następujących wysokościach: 

Grupa 

taryfowa 

odbiorców 

usług 

Odbiorcy Wyszczególnienie Ceny/stawki w zł 

netto z podatkiem VAT 

Grupa 1 Gospodarstwa 

domowe i 

pozostali 

odbiorcy 

pobierający   do 

50 m
3
 wody/rok 

 

Cena za 1m
3
 

dostarczonej wody 

2,80 3,02 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

3,27 3,53 

Grupa 2 - Pozostali 

odbiorcy 

pobierający 

powyżej 50 m3 

wody /rok 

 

Cena za 1m
3
 

dostarczonej wody 

2,80 3,02 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

5,89 6,36 

 



§ 2. Zatwierdza się taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok 

w następujących wysokościach: 

Grupa 

taryfowa 

odbiorców 

usług 

Odbiorcy Wyszczególnienie Ceny/stawki w zł 

netto z podatkiem VAT 

Grupa 1 Gospodarstwa 

domowe i 

pozostali 

odbiorcy 

zrzucający   do 

50 m
3
 

ścieków/rok 

 

Cena za 1m
3 

odprowadzanych 

ścieków komunalnych 

3,55 3,83 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

3,59 3,88 

Grupa 2 Gospodarstwa 

domowe 

wyposażone w 

system 

kanalizacji 

ciśnieniowej 

 

Cena za 1m
3 

odprowadzonych 

ścieków komunalnych 

3,55 3,83 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

2,96 

 

3,20 

Grupa 3 - Pozostali 

odbiorcy 

zrzucający 

powyżej 50 m3 

ścieków /rok 

Cena za 1m
3 

odprowadzonych 

ścieków komunalnych 

3,55 3,83 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

7,37 7,96 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                  Przewodniczący Rady 

      Paweł Patrzałek 



 

                                                                   Uzasadnienie 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec-Zdrój wynika z 

przepisu art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 139 ze zm.). Gmina Solec-Zdrój, 

jako Przedsiębiorca realizujący zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na swoim 

terenie,  pismem z dnia 21 października 2016 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Solec-Zdrój. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych 

przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec-Zdrój. Do wniosku dołączono 

szczegółową kalkulację cen i stawek opłat uwzględniające konieczność ich zróżnicowania ze 

względu zarówno na rodzaj odprowadzanych ścieków - komunalne  jak i sposób rozliczania 

za świadczoną usługę (zróżnicowanie opłaty abonamentowej). 

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Wójt Gminy zweryfikował koszty związane ze 

świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, uwzględniające 

planowane zmiany kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


