
UCHWAŁA NR XXXVI/288/2017
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2017r., poz. 1875) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r.poz. 328, 1566), Rada Gminy Nowe 
Ostrowy uchwala co następuje :                          

§ 1.  Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w następujących wysokościach:

1) za 1 m3 dostarczonej wody:

a) dla gospodarstw domowych – 2,15 zł. + 8% VAT,

b) dla pozostałych odbiorców – 3,20 zł. + 8% VAT,

2) Miesięczna opłata abonamentowa:

a) dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza Ø 15 – Ø 25 – 2,00 zł. + 8% VAT,

b) dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza Ø 32 – Ø 80 – 10,00 zł + 8% VAT,

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 2,00 zł. + 8 % VAT,

3) za 1 m3 odprowadzanych ścieków:

a) z kanalizacji sanitarnej –  3,25 zł. + 8% VAT,

b) z wozów asenizacyjnych – 4,30 zł. + 8% VAT.

§ 2.  Taryfy wymienione w § 1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2018r.do 31 grudnia 2018r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r.poz. 328, 1566) oraz w związku
z rozporządzeniem 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. z 2006r. Nr 127, poz. 886 ze zm.), proponuję stawki zawarte w projekcie
uchwały.

Wzrost stawek podyktowany jest wskaźnikiem inflacji. Jednakże należy podkreślić, że koszty
bieżącej eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń sieci wodociągowej wzrosły z powodu
potrzeby wymiany dużej ilości elementów wodociągowych, które ulegają awariom.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków uznaję się za zasadne podjęcie uchwały w
przedmiotowej sprawie.
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