
Uchwała Nr XXIII/I86/2008
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 listopada 2008 r.

lv sprawie zahvierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Miejskiego 7akładu Wodociągów i Kana|izacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach oraz dopłaty do ceny
odprowadzanych ścieków.

Na podstar,vie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142 poz. 159| ze zm,) oraz art.. f4 ust. 1 i 6
ustawy z dnta7 czetwca2}}| r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekólv (Dz.U. z2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Miejska w Kętach

uchwala, co następuje:

$1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Miejskiego Zakładu Wodociągow i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kętach, obowiązującąod dnia 1 stycznia f009 r. do 31 grudnia2009 r. w brzmieniu
okeślonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

$2

Uchwala się na okres obo,,vięywania taryfy. o której mowa w s 1, doptatę z budzetu Gminy
Kęty dla taryfowej grupy odbiorców,,gospodarstwa domowe'' do ceny 1 m, ścieków
odbieranychprzez Miejski Zakład Wodociągów iKanalizacji Spółka Z o'o. w Kętach
w wysokoś ci 2,|5 zł netto, 2,30 zł z podatkiem VAT.

$3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

Uchrvała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

s4

Przewodniczący
Radv Mieiskiei w Ketach

ś/--/)LZ:2
Józef Skudlarsf.{"



Załącznik do Uchluały Nr XYIII/]86/2008
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 listopadą 2008 r,

TARYFA

z^ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Kętach, obowiązująca od dnia 1 sĘcznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

l. Wysokość cen za dostarczanąwodę

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L
p

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka
mian'netto zY AT

I 2 J 1 J ó

Gospodarstwa domowe. cena za I m'
dostarczonej wody 3,60 3,85 złlmj

f. Przemysłowi i pozaprzemystowi
odbiorcv usłus

cena za 1 m'
dostarczonej wody 3,60 3,85 zł,lm'

1 Gmirra za wodę pobraną z publicznych
studni i zdrojÓw publicznych, do
zastlania publicznych fontann i na cele
przeciwpozarowe otaz do zraszania
publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych

cena za 1 m'
dostarczonej wody 3,60 3,85 zł,lm]

L
p

Taryfowa grupa
odbiorców Wyszczegó|nienie

Cena taryfowa Doplata Gminy Cena placona
przez odbiorce

Jednost-
ka miary

netto z VAT netto z VAT netto z VAT
2 3 4 J 6 7 8 I l0

Gospodarstlva
domowe

cena za I m'
odprowadzonych

ścieków
6,4f 6,87 f ,15 f ,,30 4,,27 4,57 złlm-,

2 Przemysłowi
i pozaprze-
mysłowi

odbiorcv usług

cena za I m'
odprowadzonych

ścieków
6,,42 6,87 6,42 6,87 złlm'



3. Stawki opłat dodatkowych Za wprowadzanie
których parametry nie odpowiadają warunkom

do kanalizacji ścieków,
ustalonym w umowie

Lp Wyszczególnienie Stawka opłaty Jednostka
miary

Temperatura ścieków jest wyzsza o mniej
niż o 5oC od dopuszcza|nei

10% ceny oczyszczania I m'
ścieków

zllm'

Z. Temperatura ścieków równa lub wyzsza o

więcei niz 5oC od dopuszczalnej
50% ceny oczyszczanta 1

Ścieków
m' złlm'

n Wartość odczynu pH wyŻsza od gornej lub
niisza od dolnej granicy dopuszczalnej o

mniei niż 1.0 pH

50% ceny oczyszczania I ni
ścieków

zł'lm'

+. Wańość odczynu pH llryŻsza od górnej lub
nlŻsza od dolnej granicy dopuszczalnej o

więcei niz l.0 pH

100% ceny oczyszczania I m'
ściekow

złlm.

Za przeboczenie dopu szczaIny ch stęzen

wskaŹnikó w zante czy szczen
Wg lvzoru:

7o rvzrostu Cena
|rłrv.drrrr oo|aN za ocz\'szczanla

lt 
* pr.ikroir.n,. * lm'

jednej jednostki ściekÓrv
1v/g 12beli

gdzie.
t1vrv . tbkĘczna tvartośc lvskaznika zanieczyszczeń

rv ściekach
drvw . dopuszcza|na lvartość rvskaŹnika zan|ęcz,\sz.

czeń w ściekach
j.s.-jednostka StęŻenia wg tabeli ,,Podzial rvskazni.

kólv zan iecz-vszczeń na grupy, rviel kośc i .jednost.
korvego stęfenia oraz procent wzrostu opłary" za

przekroczenie jednej.jednostki stęzenia rv l m.

śc iekólv''

zllm'

Stawki opłat' o których mowa w pkt 5 obliczane będą zgodnie z tabelą.,Podzia'ł wskaznikÓr,v

zanieczyszczen na grupy, wielkości jednostkowego stęŻenia, oraz procent w,zrostu opłaty za

prze!<roczenie jednej jednostki stęzenia w 1 m, ścieków'' oraz wg następujących zasad:

1; * p,'ypadku przekroczenia stęień w kilku wskaznikach grupy I wymiar opłaty ustala się

przyjmujap opłatę za ten r,vskaźnik grupy I, którego przel<roczenie pociąga za sobą

najwyŻsząopłatę.
2) W przypadku przekroczenia stęzeń kilku wskaŹników grupy II _ wymiar opłaty ustala się

jako sumę opł'at za przekroczone wskaŹniki grupy II,

3) W przypadku przekroczenia stęzeń równocześnie we wskaźnikach gn'rp I i II - wymiar

opłaty ustala się jako sumę opłat zaten wskaznik grupy I, którego przekroczenie pociąga

zi sobą naJryisząopłatę i opłat Za wszystkie przekroczone wskazniki grupy II.



Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy' rvielkości jednostkowego stężeni a, oraz,/,
wzrostu opłaty za przekroczenie j ednostkowego stężeni a zanieczy szczeń.

Lp. Wskaźniki Grupa
Jednostka
stężenia

g/m'

7o wzrostu opłaĘ za
przekroczenie jednej lub

kolejnych jednostek stężenia
w 1 m'ściekórv

I zawleslny ogolne I 50 10

2 C\ZT I 100 10

J BZT5 I r00 l0

AT azot amonowy I il\

5 azot ogolny 1 il'\

6 fosfor ogólny I 1 05" )-

1 chlorki I 100

8 slarczany I 100

9
substancj e ekstrahuj ące się
eterem naftowym

l0

l0 fenole lotne II 005 lt'\

1t
substancj e powierzchniowo
czynne anionowe

II 1 05

12 ołów II 01")' 1,0

1at1 miedŹ II 0,1 1.0

t4 cynk
YTlt 0,1 1,0

15 kadm II 0,1 1,0

16 chrom (VI) II 0,1 [,0

17 chrom ogolny II 0,1 05

18 nikiel II 1,0



4. Stawki opłat abonamentowych

Lp. Wyszczegó|nienie
Stawka w zl Jednostka

miarynetto z VAT
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców o

gwarantowanym poborze <2,5 m3lh w przypadku
jednego punktu pomiarowego

O,UJ 6Ą5 zł l m-C

2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców o

gwarantowanym poborze ś2,5 m3lh w przypadku

występowania więcej punktów pomiarowych
9,34 9,99 złlm-c

J. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców o

gwarantowanym poborze >f ,5 m3lh - 10 m'/h 12,26 li l:) zl I m-c

4. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców o

gwarantowanym poborze >10 m3/h 51 ,05 s4 6) zł l m-c

5. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców
rozliczanych tylko za ścieki 4 /1 ,1 <',: ulm-c

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętach

śź,*4,ć4,/
józef Sktrdlar/i/

-/


