
Uchwała Nr XII/88/15
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) i art. 
18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Taryfy obowiązują 1 rok.
3. Taryfy podlegają ogłoszeniu  w terminie 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

§ 2. 
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w 
okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Kierownikowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk

Id: 11C148D7-800E-4B32-B817-28AFE40B7580. Podpisany Strona 1



Załącznik  

do uchwały Nr XII/88/15 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

 

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę: 

   

L.

p. 

 Taryfowa  

    grupa  

 odbiorców 

        Wyszczególnienie 
Cena/ stawka 

opłaty 

     Jednostka 

        miary 

    netto    z VAT 

  0         1                         2         3         4                5 

  1 gospodarstwa 

domowe 

cena za dostarczoną wodę  

stawka opłaty 

abonamentowej 

2,60 

2,50 

2,81 

2,70 

zł/m³ 

zł/odbiorcę/miesiąc 

  2 podmioty 

gospodarcze 

cena za dostarczoną wodę 

stawka opłaty 

abonamentowej 

3,61 

2,50 

3,90 

2,70 

zł/m³ 

zł/wodomierz/miesiąc 

3 jednostki 

straży 

pożarnej 

cena za dostarczoną wodę 

 

2,45 2,65 zł/m³ 

 

 

2.  Wysokość cen za odprowadzanie ścieków 

 

L.

p. 

 Taryfowa  

    grupa              

 odbiorców 

        Wyszczególnienie Cena / stawka 

opłaty 

     Jednostka 

         miary 

     netto     z VAT 

 0         1                           2         3        4                5 

 1 

 

gospodarstwa 

domowe 

cena za odprowadzone 

ścieki sieć grawitacyjna 

 

4,80 5,18 zł/m³ 

 

1 

 

gospodarstwa 

domowe 

cena za odprowadzone 

ścieki sieć ciśnieniowa 

 

4,63 5,00 zł/m³ 

 

 

 

3 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 

 

3.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

3.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy kwartał, 

w którym były świadczone usługi. 
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3.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

 

3.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i w terminach określonych w umowie. 

 

 

3.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na 

wyposażenie w przyrządy pomiarowe.  

 

3.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, 

jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości. 

 

3.7. Ilość ścieków  w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 

podstawie wskazań tych urządzeń. 

 

3.8. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, w celu pomiaru ilości wody 

bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza 

głównego i dodatkowego. 

 

3.9. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego 

ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim 

przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm. 

 

3.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy 

przed stwierdzeniem niesprawności działania 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 nieprawidłowego 

działania wodomierza 

 

 

 

4. Standardy jakościowe obsługi usług 

 

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów wynikających  z obowiązujących przepisów prawa, 

standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  oraz w 

Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Mińsku Mazowieckim uchwałą Nr 

XXI/420/04 z dnia 18.11.2004 roku. 

 

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i 

europejskimi. 
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