
UCHWAU Nr 392/XXXV1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 
z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodg odbiorcow zaopatrywanych 
z urzqdzeii wodociqgowych bgdpcych w posiadaniu Miejsko - Gminnego Zaktadu 
Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gminy Serock 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu iciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz.328 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Zatwierdza siq taryfq za zbiorowe zaopatrzenie w wode w nastqpujqcej wysokoici: 
1. cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,99 zt 
2. stawka optaty abonamentowej za jeden wodomierz na rok - 39,OO z i  
3. optata abonamentowa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych rownych 

czasookresowi odczytu wodomierza i wystawienia faktury. 

Do ceny za dostarczonq wodq oraz do stawki opiaty abonamentowej wymienionej w § 1 
dolicza siq podatek od towarow i ustug VAT w wysokoici okreilonej odrebnymi przepisami. 

Taryfa okreilona niniejszq uchwatq obowiqzuje od dnia 1 stycznia 2018 r 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Traci moc Uchwaia Nr 182/XV111/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016 roku w 
sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorcdw zaopatrywanych z 
urzqdzen wodociqgowych bqdpcych w posiadaniu Miejsko - Gminnego Zaktadu 
Wodociqgowego na terenie gminy Serock. 
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Taryfe za zbiorowe zaopatrzenie w wode opracowano zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu 

iciekow oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Cenq i stawkq optaty 

abonamentowej zawartej w taryfie okreilono na podstawie niezbqdnych przychodow dla 

prowadzenia dziatalnofci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie gminy 

Serock. 

Kalkulujqc taryfe w kosztach nie uwzglqdniono optat amortyzacyjnych 

i umorzeniowych oraz zysku. Wartoid niezbqdnych przychodow okreilono tylko w oparciu 

o koszty eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu wody oraz naleinoici nieregularne. 

Na terenie catej gminy uwzglqdniono jednq taryfowq grupq odbiorcow. 

Zaproponowana cena 1 m3 wody uwzglqdnia 5,0% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 

Wysokofd optaty statej okreilono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa 

w wysokoici niiszej niz 15% catoici kosztow eksploatacji i utrzymania urzqdzen 

wodociqgowych i pozostawiono na tym samym poziomie. 

Analizujqc taryfy jakie obowiqzujq w okolicznych gminach (tabela G), pomimo 

planowanego wzrostu, w gminie Serock jest w dalszym ciqgu jedna z najnizszych cen wody. 


