UCHWAŁA NR XVIII/165/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 listopada 2007 roku.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Łowicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 24 ust.1 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 i zm: Dz.U. z 2007r. nr 147, poz. 1033) Rada Miejska w Łowiczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków dla miasta Łowicza w oparciu o przedłożony wniosek Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 roku

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/165/2007Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2007 roku.
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne to jest Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu. ul. Armii Krajowej 2B
określa raz na rok taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Poprzednia taryfa za wyżej wymienione usługi została zatwierdzona Uchwałą Nr II/17/2006 Rady
Miejskiej w Łowiczu z dnia 6 grudnia 2006 roku, na okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
Zgodnie z powyższą ustawą, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed
planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedłożyło burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie,
zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołączyło
szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządziło wniosek taryfowy zgodnie z rozdziałem 4
w. wym. ustawy – Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z 2006r. Nr127 poz.886) co zostało
sprawdzone przez Burmistrza, Burmistrz zweryfikował także kwoty o których mowa w art. 20 ust. 4
pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pod
względem celowości ich ponoszenia. Zgodnie z powyższą ustawą, Rada gminy podejmuje uchwałę o
zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf,
jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, taryfy zweryfikowane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o
zatwierdzenie taryf.
Podjęcie powyższej uchwały spowoduje możliwość stosowania w 2008 roku taryf zamieszczonych w
załączniku do Uchwały Rady Miejskiej.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/165/2007
Rady Miejskiej z dnia 29.11. 2007r.

Zestawienie cen i stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2.

3.

4.

5.

Jednostka

2

Grupa
odbiorców
3

Cena za dostarczoną wodę w rozliczeniach
dokonywanych na podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

I ; II; III

zł/m3

2,20

2,35

Cena za dostarczoną wodę za osobę na
miesiąc w rozliczeniach ryczałtowych w
zależności od wyposażenia mieszkania,
nieruchomości w instalacje

I; II; III

zł/osobę/miesiąc

2,20

2,35

I; II; III

wg jednostki
odniesienia/miesiąc

2,20

2,35

I

zł/m3

2,51

2,68

III

zł/m3

3,44

3,68

Cena za dostarczoną wodę w rozliczeniach
ryczałtowych w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności lub
wykonywanych usług i wyposażenia w
instalacje

Cena za ścieki bytowe w rozliczeniach z
odbiorcami za ilość odprowadzonych
ścieków, ustalona na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego lub na podstawie
ilości odprowadzonych ścieków określonej
zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego
Cena za ścieki bytowe w rozliczeniach z
odbiorcami za ilość odprowadzonych
ścieków, ustalona na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego lub na podstawie
ilości odprowadzonych ścieków określonej
zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego

4

Ceny i stawki
netto
brutto
5
6

6.
Cena za ścieki przemysłowe w
rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków, ustalona na
podstawie zużycia wody określonego
zgodnie ze wskazaniami wodomierza
głównego lub na podstawie ilości
odprowadzonych ścieków określonej
zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego
7.

8.

9.

Cena za odprowadzanie ścieków bytowych
na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych za
odprowadzone ścieki z budynków nie
wyposażonych w wodomierz główny lub
urządzenie pomiarowe oraz budynków nie
korzystających z wody wodociągowej w
zależności od wyposażenia mieszkania w
instalacje:
Cena za odprowadzanie ścieków
bytowych, w rozliczeniach ryczałtowych
za odprowadzone ścieki z budynków nie
wyposażonych w wodomierz główny lub
urządzenie pomiarowe oraz budynków nie
korzystających z wody wodociągowej w
zależności od wyposażenia w instalacje:

II

zł/m3

5,20

5,56

I

zł/osobę/miesiąc

2,51

2,69

3,44

3,68

5,20

5,56

wg jednostki
odniesienia/miesiąc

III

Cena za odprowadzanie ścieków
przemysłowych, w rozliczeniach
ryczałtowych za odprowadzone ścieki z
budynków lub obiektów niewyposażonych
w wodomierz główny lub urządzenie
pomiarowe oraz budynków lub obiektów
nie korzystających z wody wodociągowej
w zależności od wyposażenia w instalacje:

wg jednostki
odniesienia/miesiąc

II

Uwaga:
1/ poz. 2; 3 – wysokość ryczałtu określona na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
2/ poz. 7; 8; 9 – wysokość ryczałtu określona na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
3/ Podział odbiorców usług na grupy: uwzględniając zróżnicowanie uzasadnionych kosztów
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:
1/ Grupa I
- gospodarstwa domowe
2/ Grupa II
- przemysł
3/ Grupa III
- pozostali

