
Uchwała Nr VI/29/2016 

Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego „NIDA 2000” 

z dnia 28 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków 

 

 Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst jednolity 

z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze  zmianami/ Art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami), oraz § 

18 pkt 10 Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Starym Korczynie (Dz. 

Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 31.01.2007 Nr 19, poz. 316) Zgromadzenie 

Związku Mi ędzygminnego „NIDA 2000” uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Związku Międzygminnego „Nida 2000” na okres od 06.02.2016 r. do 

05.02.2017 r.  

Taryfy opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst jednolity z 2006 roku Dz. 

U. Nr 123, poz. 858 ze  zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 18 

czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

/Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886/  

1. Cena za 1 m3 wody wynosi: 

- osoby fizyczne – 3,24 zł. netto 

- osoby prawne – 4,60 zł. netto 

2. Cena za 1 m3 ścieków wynosi: 

- osoby fizyczne – 5,55 zł. netto 

- osoby prawne – 7,00 zł. netto 

3. Opłata abonamentowa – 3,30 zł. netto od jednego przyłącza płatna w stosunku 

miesięcznym. 



4. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 150,00 

zł. z wyłączeniem osób objętych opłatą adiacencką.  

5. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazań wodomierzy, 

a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.  

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się an podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków 

równa się ilości wody pobranej.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”. 

 

 

§ 3 

Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Związku Międzygminnego 

„Nida 2000” oraz tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin będących członkami Związku.  

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 6 lutego 2016 roku. 

    

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku  

              mgr Stanisław Rybak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr VI/29/2016 

 Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego „NIDA 2000”  

z dnia 28 stycznia 2016 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków 

 

 

 W związku z upływającym terminem ważności taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego 

NIDA 2000 wprowadzonych Uchwałą Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf 

wody i ścieków Związek Międzygminny NIDA 2000 przedłożył wniosek o zatwierdzenie 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 Ceny i stawki opłat określone przez Związek Międzygminny NIDA 2000 w taryfie 

zostały skalkulowane na podstawie przychodów niezbędnych do prowadzenia działalności 

zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika 

z udokumentowanych różnic: 

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług oraz planowanych wydatków 

inwestycyjnych. 

 Przy ustalaniu taryfy przyjęto zasadę ustalenia jej na optymalnie niskim poziomie dla 

odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Związku 

Międzygminnego NIDA 2000.       

 


