
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. z późn. zm.) i  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 139) oraz Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 
127 poz. 886)

Rada Gminy Bogoria uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 
od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. przedłożoną przez Wójta Gminy:

1. Dwuczłonową taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną z ujęcia w Zimnowodzie, która 
składa się z;

a) ceny 1 m3 wody, która wynosi 2,83 zł + VAT,

b) opłaty abonamentowej w stosunku miesięcznym dla odbiorców usług:

- rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza - 4,93 zł + VAT

- rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody - 2,78 zł + VAT

2. Jednoczłonową taryfę opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji, która wynosi 4,47 zł za 1m3 

+ VAT.

§ 2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 0,74 zł + VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia 
podjęcia i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Bogoria przedłożył wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywać od dnia 01 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 r.

Cena za 1 m3 wody w okresie obowiązywania nowej taryfy będzie wynosiła 2,83 zł + VAT i w porównaniu
do ubiegłego roku wzrośnie o 0,18 zł +VAT. Wzrost ceny za 1m3 jest spowodowany zwiększeniem kosztów
eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych w porównaniu do roku ubiegłego, w szczególności kosztów
związanych ze wzrostem cen energii elektrycznych i zakupu materiałów.

Uchwalono dwa  rodzaje stawek opłaty abonamentowej dla odbiorców usług dostarczania wody w zależności
od sposobu rozliczania zużytej wody, które będą kształtowały się na następującym poziomie:

- dla odbiorców usług rozliczanych za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego - 4,93 zł +
VAT

- dla odbiorców usług rozliczanych za zużytą wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody - 2,78 zł +
VAT.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych za zużytą wodę na podstawie wskazań
wodomierza głównego składa się z sumy kosztów: odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
rozliczenia należności za wodę i kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, w związku
z czym jest większa od stawki dla odbiorców usług rozliczanych według przeciętnych norm zużycia wody, na
którą składa się suma kosztów dotyczących rozliczenia należności za wodę i kosztów utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych.

Cena za zbiorowe odprowadzanie 1 m3 ścieków do kanalizacji będzie wynosiła 4,47 zł + VAT, dopłata
z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzenia ścieków będzie wynosiła 0,74 zł +VAT i w porównaniu do ubiegłego
roku ulega zmniejszeniu o 19 zł +VAT.

W porównaniu do ubiegłego roku cena za zbiorowe odprowadzenie 1 m3 ścieków do kanalizacji wzrośnie o
19 zł +VAT. Jest to spowodowane wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych
w porównaniu do roku ubiegłego, w szczególności kosztów związanych ze wzrostem energii elektrycznej
i zmniejszeniem dopłat do eksploatacji i utrzymania kanalizacji z budżetu Gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w w/w sprawie jest zasadne.
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