
UCHWALA Nr 182/XVIII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorc6w zaopatrywanych z unqdzen 
wodociqgowych bedqcych w posiadaniu Miejsko - Gminnego Zakladu Wodociqgowego 
na terenie gminy Miasto i Gminy Serock. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czenvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (t. j . Dz. U.20 15.139 ze zmianami) Rada Miejska 
w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Zatwierdza siq taryfq za zbiorowe zaopatrzenie w wodq w nastqpujqcej wysokogci: 
1. cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,83 zl 
2. stawka oplaty abonamentowej za jeden wodomiem na rok - 39,OO d; oplata abonamentowa 

rozliczana jest w okresach rozliczeniowych rownych czasookresowi odczytu wodomierza 
i wystawienia faktury. 
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Do ceny za dostarczonq wodq oraz do stawki oplaty abonamentowej wymienionej w 8 ldolicza 
siq podatek od towarow i uslug VAT w wysokoSci okreSlonej odrqbnymi przepisami. 

§ 3 

Taryfa okreglona niniejszq uchwalq obowiqzuje od dnia 1 kwietnia 20 16 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwal-y powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Traci moc Uchwala Nr 33/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 201 5 roku 
w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorcdw zaopatrywanych 
z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych w posiadaniu Miejsko - Gminnego Zakladu 
Wodociqgowego na terenie grniny Serock. 

Uchwala wchodzi w Aycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Taryfq za zbiorowe zaopatrzenie w wodq opracowano zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 czenvca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzanie 
iciek6w oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Cene i stawkq oplaty abonarnentowej 
zawartej w taryfie okreilono na podstawie niezbednych przychod6w dla prowadzenia 
dzialalnoici w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq na terenie gminy Serock. 

Kalkulujqc taryfq w kosztach nie uwzglqdniono oplat amortyzacyjnych 
i urnorzeniowych. Wart066 niezbqdnych przychod6w okreilono tylko w oparciu o koszty 
eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu wody oraz naleinoici nieregularne. 

Na terenie calej gminy uwzglqdniono jednq taryfowq grupe odbiorc6w. 
Zaproponowana cena 1 m3 wody uwzglqdnia 4,0% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 
WysokoSC oplaty stalej okreSlono zgodnie z Rozporqdzeniem Ministra Budownictwa 
w wysokoSci niiszej niz 15% caloSci koszt6w eksploatacji i utrzymania urzqdzeri 
wodociqgowych. 

Analizujqc taryfj jakie obowipjq w okolicznych gminach (tabela G), to pomimo 
planowanego wzrostu, w gminie Serock jest w dalszym ciqgu jedna z najnizszych cen wody. 


