
UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin 

Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 w 
miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko 
i Żaganiec 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, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Wdowiak
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Załącznik do Uchwały Nr 206/7/XXX/16

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 17 listopada 2016 r.

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI :

I. Rodzaje prowadzonej działalności

II. Rodzaj i struktura Taryfy

III. Taryfowe grupy odbiorców

IV. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy urządzenia pomiarowe

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

I. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie ze Statutem nadanym 
uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 39/5/VI/07 z dnia 27 marca 2007 r.

Przedmiotem działania ZGKiM jest, między innymi, pobieranie, uzdatnianie i dostarczanie wody za 
pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie i  oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w administrowaniu Zakładu.

II. Rodzaj i struktura Taryfy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przedkłada taryfę niejednolitą, 
jednoczłonową.

III. Taryfowe grupy odbiorców

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców.

Taryfowa grupa odbiorców usług 
zaopatrzenia w wodę

Opis

1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 
zaopatrywani z SUW Iłowa

Wszyscy odbiorcy usług.
2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 

zaopatrywani z SUW Szczepanów
Wszyscy odbiorcy usług.

Taryfowa grupa odbiorców usług 
odprowadzenia ścieków

Opis

1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 
podłączeni do sieci kanalizacyjnej.

Wszyscy odbiorcy usług.

IV. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

Zaopatrzenie w wodę

Cena za m3l.p
. Taryfowa grupa odbiorców netto brutto dla 

odbiorcy
1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy SUW Iłowa 2,49 zł 2,69 zł

2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy SUW Szczepanów 3,11 zł 3,36 zł
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Odprowadzenie ścieków

Cena za m3l.p
. Taryfowa grupa odbiorców netto brutto dla 

odbiorcy
1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy. 7,92 zł 8,55 zł

Wysokość cen brutto wymienionych w tabelach może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości 
podatku VAT zgodnie z odrębnymi przepisami i nie wymaga to podjęcia nowej uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf.

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

2. W budynkach wyposażonych w wodomierze główne ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala 
się na podstawie wskazań wodomierzy głównych, a w pozostałych budynkach ilość wody rozlicza się na 
podstawie norm ryczałtowych.

3. Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w 
oparciu o ich wskazania, a w przypadkach braku wyposażenia w urządzenia pomiarowe ilość 
odprowadzonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy - ustala się jako równą ilości pobranej wody.

4. W budynkach nie korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę a odprowadzających 
ścieki, ilość ich ustala się w oparciu o wskazanie tzw. wodomierza własnego, mierzącego całą ilość wody 
dostarczonej do budynku z tzw. własnego źródła. Wodomierz taki pełni funkcję urządzenia pomiarowego 
ścieków.

5. Warunkiem przyjęcia takiego urządzenia za podstawę określenia ilości ścieków jest :

●zastosowanie typu wodomierza dopuszczonego do stosowania do rozliczeń,

●uzgodnienie miejsca jego zamontowania z Zakładem,

●założenia plomby na takim wodomierzu przez  Zakład.

6. W przypadku braku wodomierza własnego pełniącego funkcję urządzenia pomiarowego ilość 
odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o normy ryczałtowe.

7. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

8. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, o ile umowa nie stanowi inaczej,  ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w 
analogicznym okresie roku poprzedniego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku 
poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

9. Na wniosek odbiorcy usług Zakład dokonuje sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, 
jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności – koszty sprawdzenia pokrywa wnioskujący 
odbiorca.

10. O ile umowa nie stanowi inaczej opłata jest pobierana za każdy miesiąc, w którym były świadczone 
usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów.

2. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn ilości dostarczonej wody i/lub ilości odprowadzonych 
ścieków i jednostkowej ceny taryfowej.
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3. O ile umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawarta z właścicielem, zarządcą lub 
osobą posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości, nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są :

●SUW Szczepanów – za każdy  miesiąc,

●SUW Iłowa – za każdy miesiąc,

świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
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