UCHWAŁA NR XXVII/191/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Kisielice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada
Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kisielicach, biorąc pod uwagę plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Kisielicach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, postanawia zatwierdzić przedłożone przez to
Przedsiębiorstwo taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Taryfy wymienione w § 1 obowiązują przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1 czerwca
2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Kisielice.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 maja 2017 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Kisielicach.
1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
WODOCIĄGI.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach eksploatuje:
ujęcie wody w Kisielicach, Jędrychowie i Klimach, oraz 194,3 km sieci wodociągowej
i dostarcza wodę do 1710 odbiorców.
Planowana sprzedaż wody:
190 000 m³/rok
Zakup wody z gminy Łasin
dla m. Krzywka i Biskupiczki:
10 000 m³/rok
Produkcja wody (wydajność ujęć wodociągowych):
wodociąg Kisielice:
123 m³/godz
1 200 m³/dobę
438 000 m³/rok
wodociąg Jędrychowo:

wodociąg Klimy:

30 m³/godz
160 m³/dobę
58 400 m³/rok
18 m³/godz
96 m³/dobę
40 00 m³/rok

KANALIZACJA SANITARNA.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach eksploatuje:
oczyszczalnię ścieków w Kisielicach, 34,7 km sieci kanalizacyjnej w Kisielicach,
Sobiewoli, Limży, Łodygowie, Goryniu i Kantowie, oraz 5 tłoczni ścieków i 50 przepompowni
przydomowych.
Ścieki dostarczane do oczyszczalni w Kisielicach: 84 000 m³/rok
w tym:
ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną: 78 000 m³/rok
ilość ścieków dowożonych:
6 000 m³/rok
Oczyszczalnia ścieków w Kisielicach:
wydajność:
29 m³/godz
600 m³/dobę
obecnie ilość oczyszczanych ścieków:
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2. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.
WODOCIĄGI.
L.p.

Rodzaj przedsięwzięcia

1.

Rozbudowa i modernizacja ujęcia
wodociągowego w Kisielicach.
I etap: opracowanie dokumentacji technicznej.
Zakres:
-budowa nowego budynku stacji uzdatniania
wody z pełnym technologicznym
wyposażeniem do uzdatniania wody, oraz
zbiornikami wyrównawczymi do
magazynowania i tłoczenia wody do sieci;
-budowa nowej studni głębinowej;
-zagospodarowanie terenu ujęcia: ogrodzenie,
dojazd, przyłącza techniczne.
Cel inwestycji:
-zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody
pitnej i gospodarczej dla miasta i gminy
w związku z wyczerpaniem się możliwości
technologicznych obecnego ujęcia wody
w Kisielicach (zużycie instalacji, brak
możliwości zwiększenia ciśnienia wody
u odbiorców);
-stworzenie możliwości technicznych
przyłączenia do wodociągu w Kisielicach
m. Krzywka i Biskupiczki zasilanych obecnie
z gminy Łasin i brakiem wody w okresie
letnim;
-stworzenie możliwości technicznych spięcia
wodociągu w Kisielicach z wodociągami w
Jędrychowie i Klimach w celu poprawy
bezpieczeństwa dostaw wody w całej gminie.

2

Remont budynków i zagospodarowanie
terenu ujęć wodociągowych (ogrodzenia, dojazdy) ujęć
wodociągowych w Jędrychowie
i Klimach.
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Koszt
(złotych)

Termin
realizacji

120 000,00

2017-2018 r.

50 000,00

2017-2018r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 maja 2017 r.

STAWKI TARYFOWE
na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
1. CENY WODY:
1) dla wszystkich odbiorców wody

= 3,21 zł/m³ (netto)

2) stawka opłaty abonamentowej

= 4,08 zł miesięcznie (netto)

2. CENY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW:
1) dla wszystkich dostawców odprowadzających ścieki = 5,17 zł/m³ (netto)
2) zrzut ścieków na oczyszczalnię = 7,83 zł/m³ (netto)
Do podanych powyżej stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
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