
UCHWAŁA NR XXXV/354/2021 
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych grup taryfowych odbiorców usług dostawy wody 
i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo   Komunalne Ogrodzieniec spółka 

z o.o. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028) 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

uchwala 

§ 1. Wprowadza się dopłatę z budżetu Gminy Ogrodzieniec na czas obowiązywania na terenie Gminy 
Ogrodzieniec taryfy zatwierdzonej przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  decyzją Nr 
GL.RZT.70.94.2021  z dnia 17.06.2021 r. , w następujących wysokościach : 

1. 0,55 zł wraz z podatkiem VAT do każdego metra sześciennego dostarczonej wody, dla odbiorców 
zaliczonych do grupy taryfowej I ( odbiorcy z gospodarstw domowych,  rozliczający się wg. wskazań 
wodomierza) 

2. 0,55 zł wraz z podatkiem VAT do każdego metra sześciennego dostarczonej wody,dla odbiorców 
zaliczonych do grupy taryfowej II ( odbiorcy z gospodarstw domowych rozliczający się według przeciętnych 
norm zużycia wody ) 

3. 8,67 zł wraz z podatkiem VAT do każdego metra sześciennego odebranych ścieków dla odbiorców 
zaliczonych do grupy taryfowej I 

§ 2. Szczegółowe zasady przekazywania dopłat określi stosowna umowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16.07.2021 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Małgorzata Janoska 
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UZASADNIENIE 

Przedsiębiorstwo  Komunalne  Ogrodzieniec  sp.  z  o.o.  w  Ogrodzieńcu  realizuje  zadanie  własne
gminy  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na
terenie  Gminy  Ogrodzieniec,  w  oparciu  o  pisemne  umowy  z  Odbiorcami  Usług  za  pomocą
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorstwo  Komunalne  Ogrodzieniec  sp.  z  o.o.  w  Ogrodzieńcu  prowadzi  działalność  w
zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego  odprowadzania ścieków na podstawie
Decyzji  nr  IRG.631.9.1.2019/3  z  dnia  20.12.2019 Burmistrza  Miasta  i  Gminy Ogrodzieniec  w
sprawie  udzielenia  Przedsiębiorstwu  Komunalnemu  Ogrodzieniec  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25/11 zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 czerwca 2021 roku, znak
sprawy GL.RZT.70.94.2021  zatwierdzono  taryfę  za  zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ogrodzieniec na okres 3 lat.

Uwzględniając  sposób  korzystania  z  urządzeń  wodociągowych  oraz  zróżnicowanie  kosztów
eksploatacyjnych, ustalono następujące grupy taryfowe odbiorców usług.

1)  Grupa 1 - odbiorcy z gospodarstw domowych, wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe,
zamieszkujący  w  domach  jednorodzinnych  lub  wielolokalowych,  wspólnoty  mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego
2)  Grupa 2     -  odbiorcy z gospodarstw domowych, wykorzystujący wodę na cele socjalno-
bytowe,  zamieszkujący  w  domach  jednorodzinnych  lub  wielolokalowych,  wspólnoty
mieszkaniowe,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  rozliczani  na  podstawie  przeciętnych  norm  zużycia
wody
3) Grupa 3       - pozostali odbiorcy

W  zakresie zbiorowego  odprowadzania  ścieków  wyodrębniono  następujące  taryfowe  grupy
odbiorców:

1) Grupa  1 –  odprowadzanie  ścieków  z  gospodarstw  domowych  jednorodzinnych
i wielorodzinnych,  wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych 

2) Grupa 2    -  odprowadzanie ścieków od pozostałych dostawców 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 5,60 6,05 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres
 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 5,60 6,05 zł/m3
  stawka opłaty abonamentowej 4,10 4,43 zł/odb./okres
3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 5,60 6,05 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres
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Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 5,61 6,06 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres
 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 5,61 6,06 zł/m3
  stawka opłaty abonamentowej 4,10 4,43 zł/odb./okres
3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 5,61 6,06 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 5,62 6,07 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres
 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 5,62 6,07 zł/m3
  stawka opłaty abonamentowej 4,10 4,43 zł/odb./okres
3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 5,62 6,07 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej 4,63 5,00 zł/odb./okres

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 14,63 15,80 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres
2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 14,63 15,80 zł/m³

stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 14,67 15,84 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres
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2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 14,67 15,84 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
    miary 

Netto z VAT 
  1             2             3         4 5             6
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 14,68 15,85 zł/m³
  stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres
2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 14,68 15,85 zł/m³

stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/odb./okres

Zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  do  taryfowych  cen  i  stawek  opłat  dolicza  się

podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień podjęcia niniejszej

uchwały stawka podatku VAT wynosi 8 %.
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