
UCHWAŁA  Nr XXII/156/2016  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na ob-

szarze gminy Murów na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. 

poz.446, poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015r. poz.139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250 ) Rada Gminy 

Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze 

gminy Murów na rok 2017 określone w załączniku do uchwały, przedstawione przez „PROWOD” Spółkę z o. o. 

w Czarnowąsach. 

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od 1 stycznia 

2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na terenie gminy Murów na rok 2016 traci moc taryfa dotychczasowa obowiązująca na mocy art. 24 ust. 1 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie i rozplakatowaniu 

w miejscach publicznych na terenie gminy Murów. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  
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Załącznik  

do uchwały nr XXII/156/2016 

Rady Gminy Murów 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

TARYFA 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA  

ŚCIEKÓW W GMINIE MURÓW 

 

na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
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Informacje ogólne 

 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-

dzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Murów w okresie 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

31 grudnia 2017r.  Taryfy określają także warunki ich stosowania. 

Powyższe taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami ) 

oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Murów w zakresie powierzo-

nym zawartą z Gminą Murów umową administrowania – eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności przez PROWOD Spółka z o.o. 

 

PROWOD spółka z o.o. w Czarnowąsach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę prze-

znaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 3 gmin: Dobrzeń Wielki, 

Popielów,  Murów. 

 Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków zgodnych  z norma-

mi ochrony środowiska mając na uwadze ochronę interesów odbiorcy usług, a także optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

jest: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody   PKD  36.00.Z 

- odprowadzenie i oczyszczanie ścieków  PKD  37.00.Z 

Wymienione usługi świadczone są z uwzględnieniem urządzeń i sieci stanowiących własność poszczególnych 

gmin. 

Majątek gmin powierzony jest do administrowania i eksploatacji Spółce na podstawie zawartych umów. 

 

2. Rodzaj , struktura taryfy i taryfowe grupy odbiorców 

 

     Taryfa jest niejednolita i wieloczłonowa. Zawiera ceny za 1 m³ dostarczanej wody i ceny za  

1 m³ odprowadzanych (dostarczanych) ścieków oraz stawki opłat abonamentowych i opłaty za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

W taryfie przyjęto 9 grup odbiorców i odpowiadające im stawki opłat. Grupy odbiorców zostały wyodrębnione: 

-  ze względu na zróżnicowanie ponoszonych kosztów opłat  urzędowych za pobór wody, w zależności od celu jej 

wykorzystania (woda dla celów socjalno-bytowych, do produkcji żywności i do innych celów), 

- ze względu na zakres i koszty świadczonych usług (odbiorcy korzystający tylko z wody, odbiorcy korzystający 

tylko z odprowadzania ścieków, odbiorcy korzystający z wody i odprowadzania ścieków). 
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- ze względu na sposób dokonywania rozliczeń (wg wskazań wodomierzy, wg przeciętnych norm zużycia wody) 

W związku z tym, że decyzja wodno-prawna dla oczyszczalni ścieków przewiduje wyłącznie odbiór ścieków by-

towych, dlatego taryfa została przygotowana wyłącznie do odbioru   ścieków bytowych.  

3. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

 

Wysokość cen i opłat abonamentowych obowiązujących od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Taryfa na okres          01.01. 2017 - 31.12.2017 

Stawki i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków 

 

Grupa taryfowa 

 

Cena 

wody 

w 

zł/m³ 

      Cena 

ścieków 

w zł/m³ 

Opłata abonamentowa      za 

każdy okres rozliczeniowy          

w złotych 

       

W1 

Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe i rozli-

czani wg wskazań wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wo-

dę 

2,59 

 

- 

 

 

6,85 

 

             

K1 

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i rozliczani  przy 

braku odniesienia do norm, wg wskazań wodomierzy  

tylko z odprowadzania ścieków, 

- 

 

8,72 

 

WR 

Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe i rozli-

czani wg przeciętnych norm zużycia wody tylko z zaopa-

trzenia w wodę 

2,59 

 

- 

 

4,11 

 

KR 

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i rozliczani wg 

przeciętnych norm zużycia wody tylko z odprowadzania 

ścieków   

- 

 

8,72 

 

4,11 

              

WK1 Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe i od-

prowadzający ścieki bytowe, rozliczani wg wskazań wo-

domierzy z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

2,59 

 

8,72 

 

10,28 

 

 

W2 

Odbiorcy zużywający wodę na cele produkcji żywności i 

rozliczani wg wskazań wodomierzy tylko z zaopatrzenia w 

wodę 

2,59 

 

- 

 

6,71 

             

WK2 
Odbiorcy zużywający wodę na cele produkcji żywności i 

odprowadzający ścieki bytowe (komunalne), rozliczani wg 

wskazań wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i odprowa-

2,60 

 

8,72 

 

10,28 
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dzania ścieków 

 

W3 

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele , w tym publiczne i 

przeciwpożarowe i rozliczani tylko z zaopatrzenia w wodę, 
2,59 

 

 

- 

Przy rozliczaniu wg wodo-

mierza 

6,85 

Przy rozliczaniu wg umow-

nych ilości 

4,11 

         

WK3 

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele i odprowadzający 

ścieki bytowe (komunalne) rozliczani wg wskazań wodo-

mierzy z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

2,59 

 

8,72 

 

10,28 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

4. Warunki rozliczeń za świadczone usługi 

 

1) Rozliczenia dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dokonywane są zgodnie z ustaleniami zawartych 

umów. 

2) W zależności od ilości odbieranej wody rozliczenia odbiorców instytucjonalnych dokonywane są co miesiąc lub 

co kwartał (mniejsi odbiorcy) w oparciu o odczyty wodomierzy. 

3) U odbiorców zaliczonych do gospodarstw domowych rozliczanie usług następuje na podstawie faktur wystawia-

nych w oparciu o odczyty wodomierzy , dokonywane w 2 miesięcznych lub 6 miesięcznych okresach rozliczenio-

wych, jedynie odbiorcy w grupach WR i KR rozliczani są wg przeciętnych norm zużycia wody. 

4) Opłata abonamentowa pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od ilości dostarczanej wody lub 

odbieranych ścieków (również za okres bez odbioru wody lub dostarczania ścieków).  

5) W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w 

przypadkach, gdy wielkość bezpowrotnie zużytej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza, zain-

stalowanego na koszt odbiorcy usług, zgłoszonego do odbioru i zaplombowania w Prowod Spółka z o.o. 

6) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach 

określonych w umowie oraz wystawionej fakturze. 

7) Zapłatę wnosi się na podany rachunek bankowy Prowod spółka. z o.o. lub do kasy znajdującej się w siedzibie 

spółki - Czarnowąsy, ul. Kośnego 3. 

 

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 1) Zakres świadczonych usług. 

            W ramach stawek i opłat PROWOD spółka z o.o. świadczy następujące usługi: 

a) dostawa wody siecią wodociągową do miejsca określonego w umowie, 
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b) zainstalowanie, plombowanie i legalizacja wodomierza głównego, 

c) wymiana uszkodzonego wodomierza głównego i jego plombowanie, jeżeli uszkodzenie nastąpiło 

nie z winy odbiorcy, 

d) naprawa i konserwacja odcinka przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do miejsca dostawy 

wody lub odbioru ścieków, 

e) odbiór ścieków siecią kanalizacyjną od miejsca określonego w umowie, 

f) utrzymanie drożności odcinka przyłącza kanalizacyjnego od miejsca odbioru ścieków, 

g) utrzymanie sprawności przydomowej przepompowni ścieków i okresowe jej czyszczenie, 

h) rozliczanie usług zgodnie z zawartą umową i niniejszą taryfą, 

i) zatwierdzanie dokumentacji budowy przyłączy i ich odbiór po zgłoszeniu przez odbiorcę, 

              W ramach opłat nie są wykonywane: 

a) naprawy przyłączy i przydomowych przepompowni ścieków, których uszkodzenie (niesprawność) 

spowodowana jest z winy odbiorcy, 

b) doraźne lub okresowe (sezonowe) odłączenia wody na wniosek odbiorcy, 

c) dodatkowe czyszczenia przydomowych przepompowni ścieków spowodowane  zrzutem 

niewłaściwej jakości ścieków. 

2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

W zakresie świadczonych usług Spółka zapewnia ciągłość dostaw wody o odpowiedniej jakości w zakresie wyma-

gań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  oraz niezawodne odprowadzenie ścieków zgodnych  z nor-

mami ochrony środowiska, mając na uwadze ochronę interesów odbiorcy usług, a także optymalizację kosztów, w 

szczególności: 

- zapewnia minimalne ciśnienie wody na przyłączu, przy wodomierzu głównym  co najmniej 0,2 MPa, 

- zapewnia usuwanie awarii , powodujących  przerwę w dostawie wody, w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia (wy-

krycia), 

Bieżące analizy jakości wody i zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i inne akredytowane laboratoria.  

Przedsiębiorstwo prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny na wypadek awarii. 

Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat Odbiorca może składać do Spółki. 

Skargi i wnioski dotyczące świadczonych usług można także składać do Wójta. 
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