
UCHWAŁA NR xxxlv 1304/2009

RADY MIEJSKIEJ W KETACH
z dnia2T listopada 200; ..

w sprawie zatwierrlzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wotlę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością w Kętach oraz

dopłaty do ceny odprowadzanych Ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.lJ . z 2001 r' Nr
142poz.1591zezm.) orazart,24 ust. 1 i6 ustawy zdniaJ czerwca2001 r. o zbiorowyrnZaopatrzeniu rv wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ściekór,v (Dz.|J, z2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

$ 1' Zatwierclza się taryfęza zbiorowe zaopatrzenie w rvodę i zbiorowę odprowadzanie ścieków Miejskiego
Zakładu Wodociągów i l(analizacji Spółka zograniczoną odpowiedzialnością w I(ętacl-r, obowiązLrjącą od drria
1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia2010 r. w brzmieniu określonynw załączn1ku do niniejszej Uchwały.

$ 2. Uchwala się naokres obowiązywaniataryfy, o której lnowaw s 1, dopłatę zbudŻetuGminy Kęty dla
taryfowej grupy odbiorcórv ,,gospodarstwa domowe,' do ceny 1 rn3 ścieków odbieranychprzezMiejski Zakład
Wodociągów i I(analizacji Spółka Z o'o. w l(ętach w wysokości2,lS zł netto, 2,30 zł z podatkien VAT.

$ 3. Wykonanie Ucirwały powierza się Burmistrzowi Gminy I(ęty'

$ 4. Uchwała lvchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

3/ł*,//4,,l/
Józef Skud|ą/ski

ID : AHWFR-WUI(MP-YLOIM-KUUZO-BNMFR Stlona I i':l



Załącznik do Uchwały Nr
xxxtyt304tf009
Rady Miejskiej w Kętac|i
zdnia2l listooada 2009 r.

TARYFA zAZBIoR.owE ZAoPATRZENIE w woDĘ I ZBIoRowE oDPRoWADZANIE
ŚcInrow MIEJSKIE Go Z^Kł-ADU woDoCIĄGow I KANALIZACJI SPoŁKA

Z oGRANIcZoNĄ oDPoWIEDZIALNoŚCIĄ w KĘTACH, oBowIĄZUJĄCA oD DNIA
1 STYCZNIA 2O1O R. DO 31 GRUDNIA 2O1O R.

l) Wvsokość cen za dostarczaną wodę

2) Wysokość cen Za odprowadzone ścieki

3) Starvki opłat abonamentowyclr

1n Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka

miarynetto zYAT
7oń

2 3 A 5 ó

I gospodarstrva domolve cena za I rnl

dostarczclne.l rvody

3,14 4,00 zVnł

2 pozostali odbiorcy, Gminaza r,vodę pobraną z publioznych studni

i zdr.ojórv publiczrrycl-r' do zasilarria publicznyclr tbntann i na cele

przecilvpozarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publiczrych

terenów zielon1,ch

cena za I mj

dostarczonej r.vody

3,74 4,00 zUtn'

tp Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena

taryfowa

Doplata

Gminy

Cena płacona przez

odbiorcę

Jednostka

miary

netto z VAT netto zYAT netto zYAT

2 J q 5 6 7 8 9 l0

l gospodarstrva

domort e

cena za I m3

odprorvadzonych ścieków

6,74 7,21 2,15 2,30 4,59 4,91 zVm3

2 pozostali odbiorcy cena za I m3

odprorvadzorrych ś cieków

6,74 1,2r 6.74 7,f I zllms

Lp Rodza.i oplaty Starvka oplaty Jednostka

lnlar)nettc) z VAT

7%

oplata abt.lnamento\\'a _ n.oda (lra odbiorcę rv zUm-c)

l.l - rv rozliczeniaclr rv oparciu o wskazania rvodomielza głórvnego, odczyt c<l l m-c 9.14 9,78 zUn-c

l) -rv rozliczęniach lv oparciu o wskazania r,vodomierza głównego, odczyt co 2 nr.ce 6,t I 6,54 z1/m-c

1.3. - rr' rozliczeniach lv oparciu o wskazania wodomierza dodatkorvego. r-niet.zącego ilość

rvody bezporvt.otnie zuąlte.i, odczyt co l m-c

6.06 ó'48 zVtn-c
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-\V rozliczeniach w oparciu o t,skazania rvodomierza dodatkolvego' mierzącego ilość

rvody bezporvrotnie zuĄtej, odczyt co 2 rrr.ce

op]lata aborrainentowa . ścieki (na odbiorcę rv zUm-c)

4) Stawki opłat dodatkowyclr za wprowadzanie do kalla|izacji ścieków, których paralletry nie odpowiadają
warunkoln ustalonyrn w ulnowie

Wyszczególnienie Stawki i oplaty Jednostka miar-r

Temperatura ś cieków jest

wyzszao mniej niio 5oC

od dopuszczalnej

10% ceny ocry-szczania l nl3 ścieków

Tetrrperatut.a ś ciekórv

równa lub wyzsza

o więcej niż 5oC od

dopuszczalnej

50% ceny oczyszczania l nr3 ścieków

Wartośó odczynu pH

\yyŻsza od górnej lub

nibza od dolnej granicy

dopuszczalnej o rnnie.| niż

1,0 pH

50% ceny oczyszczania l m3 ściekórv

l00% ceny oczyszczania l m3 ściekówWartość odczynu pH

wyż.sza od górnej lub

ninza od dolne.i granicy'

dopuszczalne.j o więcej

niż l 
'0 

pH

Za przekroczenie

dopuszczalny clr stężeń

rvskamików

zanieczyszczeń

Wg wzoru: (fwrv-drvr,v): j.s. x oń rvzlostu oplaty za

przekroczeniejednej jednostki ,'vlg tabeli x cena

ocryszczania l nr3 ścieków, gdzie: fivw . faktyczrra

l'vartośó wskaŹrika zanieczyszczeń iv ściekach, drvrv -

dop uszczalna'wartoś ć lvska m ika zan\eczy sz. czen

rv ściekach,.j.s'-.jednostka stężenia lvg tabe|i ..Podział

rv ska zrikórv zanieczy szczeń na grupy, rv i e l koś c i

iednostkorvego stęŻenia oraz procent r,vzrostu optaty

za przekroczenie.ie<tnej jednostki stężenia rv l m3

ścieków''

Starvki oplat. o ktćlr1'cli lnowa \Ą/ pkt 5 obliczane będą zgodrrie z tabelą..Podzialr,vskaŹnikór,v zaniecz7,szczeń na gt.upy,

rviell<ości .iednostkorvego stęZenla' oraz plocent wzrostu oplaty za przekroczenie jedrrej.iednostki stęŻerria w l nr3 ściekór,v'.

ofazwgnastępującyohzasad: 1)wprzypadkupt.zekroczeniaStęieńwkilkuwskamikaclrgrupylwymiaropłatyustalasię

przy.jmując opłatę za ten rvskaŹrik grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą na.irvyższą oplatę. 2) W przypadku

przekroczenia stężeń kilku wskazrików grupy II -wymiar.opłaty ustala sięjako sumę opłat zaptzekroczone rvskaŹriki

gr.upy II. 3) W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie lve .rvskaźrikacl-r grup I i II _rvymiar opłaty ustala się jako

surnę oplat za ten rvskaŹnik gr.upy I. którego przekroczenie pociąga za sobą na.jrvyższą oplatę i oplalza lVszystkie

przekroczone lvskamiki grupy II.

Podział wska źników zanieczyszczeń na grupy' wie|koś ci j ednostkowego stężenia, or^z o/o wzrostu opłaĘ za

przekroczenie jednostkowego st ężenia zanieczy szczeń.
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Wskatuiki Grupa Jednostka stężenia g/rn3 7o $'zrostr-r oplaty za

przekroczenie.iednc.j

lub kolejnych

.jednostek stężenia

rv l m3 ścieków

l. Zarviesiny

ogóIne

50 l0

2.C\ZT I r00 l0

3.BZTs I r00 l0

4. Azot amono\\:)i I 0,5

5, Azot ogóltty tl \

6. Fostbr.ogólny I 0,5

7. Chlorki I r00 )

8. Siarczany I r00 5

9, Substancje

ekstrahujące się

eterem naftolvym

I l0 )

l 0. Fenole lotnę I 005 05

l l. Substanc.je

porv ierzchnioivo

czynne anionorve

ll 0,5

l2. olóiv II 0,1 1,0

I J. lvl leoT I 0,1 r.0

14. Cynk il 0,1 1,0

15. I(adm II 0,1 1,0

16. Chroni (Vl) II 0,1 1,0

l7' Clrr.orrr ogóln1' II 0,1 0.5

18. Nikiel il i.0

' ł.5.c!4}Qilnlft {icy. hłóy &fi e1 rk, *

3/,_-Z_a;/
'''!ł'r.r ąt, olłtl,y(e*Ę
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