
Uchwała Nr XIV/100/2012 

Rady Gminy Zaniemyśl  

z dnia 27 lutego2012 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz 

art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy 

Zaniemyśl uchwala co następuje : 

 

§1.Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w wysokości : 

 

- za dostawę wody                    2,80 zł/m
3
+VAT 

- za dostarczone ścieki dopływające do oczyszczalni              3,80 zł/m
3
+VAT 

- za dostarczone ścieki dowożone do oczyszczalni                 3,80 zł/m
3
+VAT 

- opłatę abonamentową  za                                                  

 

a) wodomierz do średnicy 20 mm i odbiorcy   

       rozliczani na podstawie ryczałtu                    3,00 zł/mies +VAT 

b)   wodomierz od średnicy 21 mm do 39 mm                10,00 zł/mies + VAT 

c)   wodomierz od średnicy 40 mm i wyżej                30,00 zł/mies + VAT 

d)   za odczyt wodomierza lokatorskiego, ogrodowego                  3,00zł + VAT 

 

 

§2.Taryfy określone w §1. mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków 

dokonywanych w okresie od 01.04.2012 do 31.03.2013 r. 

 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  w Zaniemyślu. 

 

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

( - ) Alina Frąckowiak 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/100/2012 

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

  

 

 Na podstawie art.24 ust.2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku, 

Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu złożył wniosek o 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Zgodnie z uchwałą Nr  IV/16/2011 roku Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 

2011 roku obowiązujące taryfy mają zastosowanie do dnia 31 marca 2012 r. 

 Wniosek dotyczy taryf za okres 01.04.2012r. do 31.03.2013r. na terenie Gminy 

Zaniemyśl.  

Ceny i stawki opłat zawarte  w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaniemyśl. 

 

Wójt 

( - ) inż. Krzysztof Urbas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządził: M. Derdak 

 
 


