
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1301 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

 

z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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. poz. 886) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej 

środków trwałych niezależnie od źródeł ich finansowania,”; 

2) w § 7 : 

a) uchyla się ust. 3 i 4, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i taryfowych cenach i stawkach opłat kosztów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.”; 

3) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i średniorocznego wskaźnika przy-

rostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego 

układu zbiorowego pracy, a w przypadku braku zawarcia takiego układu, średniorocznego wskaźnika cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej;”; 

4) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemożliwia zalicza-

nie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów eksploatacji i utrzymania, mogą uwzględniać je w niezbędnych 

przychodach, stanowiących podstawę do ustalania cen i stawek opłat, jeżeli środki pochodzące z amortyzacji lub 

umorzenia będą stanowić wyłącznie źródło finansowania modernizacji i odtworzenia środków trwałych oraz spłaty 

kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji.”. 

                                                           
1) Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji 

rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury 

i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094). 
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§ 2. 1. Do wniosków o zatwierdzenie taryf przedstawionych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego złożony radzie gminy i wójtowi (burmistrzowi, pre-

zydentowi miasta) do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy nowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński 

 




