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UCHWAŁA NR VII/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Żarów 

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

§ 1. Dla następujących grup odbiorców: 

1) Gospodarstwa domowe 

2) Inni odbiorcy / odbiorcy hurtowi 

3) Odbiorcy przemysłowi 

zatwierdza się na okres od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku, taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Co roku ZWiK sp. z o.o. w Żarowie przedstawia Radzie Miejskiej w Żarowie wniosek o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek ten opracowywany jest zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 z póżn. zm.), oraz w oparciu o wytyczne zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania 
ścieków (Dz. U. Nr 127 z 2006r poz. 886] oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70). Taryfy cen przedłożone we 
wniosku zapewniają przychody na poziomie całkowitego samofinansowania Spółki, co było jedną z przesłanek 
wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. W porównaniu z cenami aktualnie obowiązującymi 
wzrost cen w 2011 r w usłudze dostaw wody zaplanowany został dla grupy taryfowej „gospodarstw domowych, 
oraz innych odbiorców” o 0,20 zł/m3 (z 2,43 zł/m3 na 2,63 zł/m3 netto), dla grupy taryfowej „przemysł” o 0,15 
zł/m3 (z 3,81 zł/m3 na 3,96 zł/m3 netto); w usłudze odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej „gospodarstw 
domowych, oraz innych odbiorców” o 0,72 zł/m3 (z 4,26 zł/m3 na 4,98 zł/m3 netto), dla grupy taryfowej 
„przemysł” o 0,28 zł/m3 (z 6,74 zł/m3 na 7,02 zł/m3 netto). Wzrost cen za wykonywane usługi spowodowany jest 
wzrostem opłat za usługi z których ZWiK Sp. z o.o. musi korzystać, między innymi: oczyszczanie ścieków, 
dostawa energii elektrycznej, obowiązkowe badania jakości wody (w 2008 r. wprowadzono Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia obowiązkowe rozszerzone badania jakości wody, których koszt przerzucono na zakłady 
wodociągowe), usługi transportowe, wzrost cen materiałów używanych do eksploatacji urządzeń oraz podatków 
i innych opłat. Planowane do wprowadzenia taryfy umożliwią ZWiK Sp. z o.o. przeprowadzenie zamierzonych 
i koniecznych remontów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych. W efekcie wpłynie to na zapewnienie ciągłości zbiorowego zaopatrzenia w odpowiedniej jakości 
i ilości wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Ponadto, a może przede wszystkim, umożliwią one 
pozyskanie środków na przyśpieszenie rozwoju usług wodociągowo – kanalizacyjnych poprzez zwiększenie 
inwestycji w tym sektorze, dotyczących głównie budowy przewodów wodociągowych na obszarach nowo 
zamieszkanych, jeszcze nie objętych dostawą wody oraz na obszarach zagrożonych dłuższą przerwą w dostawie 
wody w wyniku awarii istniejącej sieci. Po przeanalizowaniu złożonego przez ZWiK Sp. z o.o. Wniosku, uznając 
jego właściwość sporządzenia oraz zasadność, przedstawiono pod uchwałę Rady Miejskiej nowe taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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