
UCHWAŁA NR XXXII/246/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie 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 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późń. zmianami) Rada 
Miejska uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się  taryfy „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o. w Pińczowie dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, określone w załączniku   Nr 1 i  Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2013r –  do 31.12.2013r 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów i spółce  „Wodociągi 
Pińczowskie” Spółka z o.o. w Pińczowie. 

§ 4. "Wodociągi Pinczowskie" Spółka z o.o. w Pińczowie ogłosi zatwierdzoną taryfę w miejscowej prasie 
w terminie 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/246/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Ceny i stawki w okresie obowiązywania taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę 

 
wyszczególnienie Taryfa 

obowiązując
a 

Taryfa 
nowa 

Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat 

 

Zmiany 
% 
4/3 

   Wielkość cen i stawek opłat 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Grupa I 
Cele socjalno- 

bytowe 

-cena wody(zł/m 3 ) 

-stawka opłaty 
abonamentowej 
(zł/wodomierz/miesiąc) 

3,26 

1,81 

3,26 

1,81 

100 

100 

2. 
Grupa II 

Pozostałe cele 

-cena wody(zł/m 3 ) 

-stawka opłaty 
abonamentowej 
(zł/wodomierz/miesiąc) 

3,95 

2,89 

3,95 

2,89 

100 
100 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/246/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Ceny i stawki w okresie obowiązywania taryf dotyczących odprowadzania ścieków 

 
wyszczególnienie Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa 
nowa 

Zmiana 
% 
4/3 

Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
1. Dla wszystkich 

dostawców ścieków 
dostarczanych do sieci 

Cena usługi 
odprowadzania 

ścieków 
3,76 3,96 105 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług 
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Uzasadnienie

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie, w dniu 22.10.2012r złożyły wniosek o zatwierdzenie taryf. 
Cena wody: dla  grupy I (cele socjalno-bytowe) 3,26 zł/m3 plus VAT (brutto 3,52 zł), stawka opłaty 
abonamentowej 1,81 zł plus VAT (brutto 1,95 zł), grupy II (cele przemysłowe) – 3,95 zł/m3 plus VAT (brutto 
4,27 zł), stawka opłaty abonamentowej 2,89 zł plus VAT (3,12 zł),  ścieki dostarczane do sieci – 3,96 zł/m3 plus 
VAT (brutto 4,28 zł). 

Złożony wniosek został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a wyliczone koszty związane ze świadczonymi 
przez spółkę usługami są prawidłowe pod względem celowości ich ponoszenia. 
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