
RADA GMINY NADARZYN 
(siódmej kadencji) 

ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 

Tel. 22 729 81 94 w. 176 i 179 

Uchwala Nr V.36.2015 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 6 marca 2015r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy opiat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i taryfy opiat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.,Nr.142 po'.?, 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, 3, 5, 9 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje; 

§ 1 

Zatwierdza się taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały. 

§2 

Traci moc uchwała Nr XXX/325/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013 r. w 
sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn 1 Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie ul. Graniczna 4. 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej 1 na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
Nadarzyn. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia Ol kwietnia 2015r. 

PRZE'NO0NICZĄCA 
RADY GMlt,IY NADARZYN 

(~~rtJlnY 
Danuta Wacławiak" ! 



RADA GMINY NAD~RZYN 
(siódmej 1<adenci1) 
I Mszczonowska 24 u . 
05-830 Nadarzyn 

Tel. 22 729 81 94 w. H6 i 179 ., 
Załącznik nr 1 

do Nr V.36.2015 uchwały 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 6 marca 2015r. 

Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych 
urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń 
kanalizacyjnych. 

Stosowane oznaczenia i określenia: 
Dostawca wody i odbiorca ścieków - tu: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 

' (zwane dalej Spółką) 

Odbiorca usług - odbiorca wody i dostawca ścieków - osoba lub organizacja dysponująca 
nieruchomością podłączoną do gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej, 
która ma podpisaną umowę ze Spółką na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
RMB - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 127 poz. 886). 

Zgodnie z treścią §4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (RMB), określa się co następuje: 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 
Podane w taryfie ceny Gednostkowe) mają zastosowanie w rozliczeniach Spółki z 
odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych na terenie gminy 
Nadarzyn. Spółka jako jedyny operator gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy następujące rodzaje usług 
objętych tą taryfą: 

a. usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi), 

b. usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu gminy 
Nadarzyn, 
oraz 

c. usługi techniczne związane z przyłączaniem nowych odbiorców usług do 
gminnej sieci wodociągowej i/lub gminnej sieci kanalizacyjnej , 

d. inne usługi wykonywane na zlecenie gminy Nadarzyn. 

2. Rodzaj i struktura taryfy - w rozliczaniach z odbiorcami wody i dostawcami 
ścieków z terenu gminy Nadarzyn, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 
stosuje taryfę niejednolitą, z cenami jednostkowymi jak w zestawieniach nr 2 i 3 
przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców -
podanymi jak w Zestawieniu 1. 



.J. Cl\ GMINY NADARZYN 
' (siódmej kadencji) 
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W rozliczem.ap~.3.'1~~"79~)'1 t dpi adzanie ścieków rozliczenia prowadzone są z 
odbiorcami zakwalifikowanymi do jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług 
(ozn. TGO). Kwalifikacja ta może być potwierdzona odpowiednim zapisem w obowiązującej 
strony umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

Zestawienie nr 1 a 
TGO-
Taryfowa grupa Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez 
odbiorców ludzi) i dostawców ścieków. 
usług 

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy 

Grupa II Pozostali odbiorcy, w tym działalność gospodarcza, cele niekonsumpcyjne, 
odbiorcy spoza gminy Nadarzyn 

Zestawienie nr 1 b 
TGO-
Taryfowa 

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez grupa 
ludzi) i dostawców ścieków. odbiorców 

usług 

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy 
Grupa II Pozostali dostawcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi 
Grupa III Scieki dowożone z terenów nieskanalizowanych gminy Nadarzyn 

W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosuje się stawki brutto, 
jak w poniższym zestawieniu: 

Zestawienie 2 Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO: 
TGO- Opłata Opłata 

Taryfowa grupa Cena netto Cena brutto abonamentowa abonamentowa 
odbiorców netto brutto 

usług zł/mj zł/mj zł/odb./mc zł/odb./mc 
Grupa I 2,50 2,70 0,00 0,00 

Grupa II 4,71 5,09 0,00 0,00 



RACA GMINY NADARZYN 
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Zestawienie 3 ~ p<h!@l}';t~ja, §'6elóM z nieruchomości; wg TGO: 

TGO-
Opłata 

Opłata 

Taryfowa grupa Cena netto Cena brutto 
abonamentowa 

abonamentowa 
odbiorców brutto 

usług zł/m3 zł/m.:l zł/odb./mc zł/odb./mc 

Grupa I 5,80 6,26 0,00 0,00 

Grupa II 7,91 8,54 0,00 0,00 

Grupa III 13,00 14,04 0,00 0,00 

Dla potrzeb określonych w art. 221 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 

ze zm.) cena lm3 wody ustalona jest w kwocie 2,50 zł (netto) tj. 2,70 zł/m3 brutto. 

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Nadarzyn uznaje się 

ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej w 

indywidualnej umowie na odbiór ścieków. 

Do czasu przekazania w posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej nie ustala się dla Spółki 

opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i 
placów utwardzonych gminy Nadarzyn. 

F'FQE;WOON ICiĄCA 
RADY GMINY NADARZYN 

(strt~ -~~/;o/~rnP 
D~~ak' / 

1 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za: 

I) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe; 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 


