UCHWAŁA Nr XXVI/181/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 2017r.
w sprawie:

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z
dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo
uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości 4,70 zł netto za 1
m3 wody.
2. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych w wysokości 6,00 zł netto za odbiorcę na miesiąc.
3. Do opłat określonych w ust. 1 i 2 dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/181/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 2017r.
w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zakład Komunalny w Kleszczewie jest zakładem budżetowym działającym na podstawie
Uchwały Nr XXV/116/92 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 14.12.1992r.
Działalność Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków prowadzona jest na terenie Gminy Kleszczewo i Gminy Kostrzyn
Wlkp.
Proponowana cena wody za 1 m³ wynosi 4,70 zł netto.
Proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc wynosi 6,00 zł netto.
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31
marca 2018r.
Opracowując taryfy uwzględniono niezbędne przychody na rok 2017, które pokrywają
uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń i sieci wodociągowych, przyłączy
wodociągowych, koszty związane z działalnością Zakładu, koszty zakupu wody, koszty
inwestycyjne oraz koszty modernizacji sieci wodociągowej i remonty inwestycyjne stacji
uzdatniania wody.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy opracowany został na podstawie zasad określonych
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.139) oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz.886), po szczegółowej
analizie roku finansowego 2016.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Zakład eksploatuje cztery ujęcia głębinowe i cztery stacje uzdatniania wody. Wydobywane
wody podziemne wymagają uzdatniania, dlatego też wszystkie ujęcia wód podziemnych
wyposażone są w stacje uzdatniania wody w zakresie odżelaziania i odmanganiania. Woda
podawana do sieci wodociągowej jest poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu.
• Stacja uzdatniania wody w Gowarzewie pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe.
Woda z SUW Gowarzewo dostarczana jest do miejscowości: Gowarzewo, Tulce (cześćI),
Szewce.
• Stacja uzdatniania wody w Krerowie pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe.
Woda z SUW w Krerowie dostarczana jest do miejscowości: Krerowo, Krzyżowniki,
Markowice, Śródka i Zimin.
• Stacja uzdatniania wody w Kleszczewie pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe.
Woda z SUW w Kleszczewie dostarczana jest do miejscowości: Bylin (częśćI), Kleszczewo,
Lipowiec, Poklatki, Tanibórz, Trzek i awaryjnie do m. Nagradowice.

•

Stacja uzdatniania wody w Nagradowicach pracuje w oparciu o jedną studnię
głębinową.
Wszystkie miejscowości korzystające z wodociągów, zaopatrywane są w wodę z ujęć
podziemnych, ujmujących wody trzeciorzędowego i czwartorzędowego poziomu
wodonośnego. Jakość wody pitnej nadzorowana jest przez Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Poznaniu oraz na zlecenie Zakładu przez specjalistyczne laboratorium. Woda we
wszystkich stacjach spełnia wymagania dotyczące wskaźników fizyko-chemicznych,
organoleptycznych i bakteriologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. poz.1989 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia.
Zakład również kupuje wodę od podmiotów zewnętrznych: Aquanet S.A. Poznań, RSP
Komorniki, WCHiRZ Tulce sp. z o.o.,które zaopatrują w wodę następujące miejscowości:
• Woda z Aquanet Poznań dostarczana jest do miejscowości: Tulce (częśćIII) i
awaryjnie do miejscowości: Gowarzewo (część), Komorniki, Tulce (częśćI), Szewce.
• Woda z RSP Komorniki dostarczana jest do miejscowości: Bylin (część II),
Komorniki
• Woda z WCHiRZ Tulce dostarczana jest do miejscowości: Tulce (częśćII).
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

