
 

                                                                                                                                                                          

                                                       Uchwała Nr XLIII/243/14 
                                Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Dynowa. 

 

 

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

( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U.2006 r. Nr 

123,poz. 858 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala co następuje: 

 

                                                                      § 1 

 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązujące od  dnia 1 kwietnia 2014 roku  do dnia 31 marca 2015 roku, na terenie 

miasta Dynowa w brzmieniu  określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

                                                                      § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

 

                                                                       § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku  

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 



  
Załącznik do Uchwały  Nr XLIII/243/14  

Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2014 roku  

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

obowiązujące na terenie Miasta Dynowa w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 

31 marca  2015 

 

1.Informacje ogólne 

Przedstawione taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na terenie miasta Dynowa na okres 12 miesięcy, od dnia      

1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. oraz określają warunki ich stosowania. Opracowane 

zostały na podstawie zasad określonych w art. art. 20,  23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.        

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia 

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 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych 

świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie.  

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie prowadzi działalność w zakresie określonym w 

statucie uchwalonym Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Miasta Dynów z dnia 23.03.2007 r. wykonując 

przede wszystkim zadania użyteczności publicznej, których celem jest bieżące  

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych.  

Zgodnie z w/w statutem, przedmiotem działalności Zakładu jest m.in. zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu, w tym: 

 produkcja wody i dostarczanie odbiorcą uzdatnionej wody,  

 konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, 

 odbiór i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej,  

 utrzymanie sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków,  

 sprawdzanie jakości dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.  



Poza wyżej wymienioną działalnością do zadań Zakładu należy:  

 administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz komunalnymi lokalami 

           użytkowymi,  

 konserwacja i kształtowanie zieleni miejskiej,  

 oczyszczanie miasta, utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,  

 prowadzenie składowiska odpadów komunalnych,  

 zbieranie odpadów stałych i płynnych, 

 konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków, 

 świadczenie usług pogrzebowych i utrzymanie cmentarza komunalnego.  

 

3.  Taryfowe grupy odbiorców usług. 

     W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

Grupa A  (GA) 

    

   gospodarstwa domowe  

Grupa B  (GB)    podmioty gospodarcze i instytucje 

  

  

 

W zakresie  zbiorowego odprowadzania  ścieków :  

Grupa A    (ŚA)      ścieki sanitarne (socjalno-bytowe) 

Grupa B    (ŚB) ścieki przemysłowe  

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków, dla 

poszczególnych grup taryfowych odbiorców usług, o których mowa w punkcie 3, ma 

zastosowanie taryfa jednoczłonowa, składająca się z ceny (stawki) wyrażonej w złotych 

za m3. 

Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku ceny za 

dostarczoną wodę, zależne są jedynie od ilości (ścieków lub wody) i wyrażone są w 

złotych za m3. 

 

 



Tab. Nr 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto                                                            
 

1. GA Gospodarstwa domowe  4,34 zł/m3  

2 GB Podmioty gospodarcze i instytucje  4,34 zł/m3  

 

         Tab. Nr 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców   Cena netto   
 

1. ŚA Ścieki komunalne   4,92 zł/m3  

2 ŚB Ścieki przemysłowe 12,50 zł/m3  

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

5.Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  

   i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 

zgodnie z przepisami cytowanymi w pkt.1 taryfy. Ilość wody dostarczanej do nieruchomości 

ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych  

w lokalach przy punktach czerpalnych wody, a w przypadku ich braku na podstawie ryczałtu. 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich 

wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość 

dostarczanych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy ustala się jako równą ilości wody 

pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość 

bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia 

ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych  

w lokalach przy punktach czerpalnych wody, 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 

ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza. 

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierane są 

głównie miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od zapisów zawartych w umowie  

o świadczenie tych usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty na warunkach i w terminach 

określonych w umowie.  

 



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1.Zakres świadczenia usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę dla poszczególnych    

taryfowych grup odbiorców. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 

do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 

dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie prowadzi  bieżącą obsługę w zakresie konserwacji 

i usuwania awarii sieci oraz urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu, 

okresowego odczytywania wskazań wodomierzy i wystawiania faktur za dostarczoną wodę. 

6.2. Zakres świadczenia usługi zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych 

taryfowych grup odbiorców. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych 

do realizacji usługi odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zapewnia bieżącą obsługę w zakresie konserwacji i 

usuwania awarii sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu wraz z prowadzeniem 

rozliczeń finansowych za ilości odprowadzonych ścieków.  

 6.3.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dynowa” zatwierdzonego 

uchwałą Nr III/24/02 z dnia 30.12.2002 r. przez Radę Miasta Dynów . 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


