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UCHWAŁA Nr IV/21/15
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie : zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i na zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015, poz. 139)
na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w
Wąsoszu.
Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
1. za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia stanowiących własność
gminy - 3,65 zł (brutto) za 1m^ wody.
2. za opłatę abonamentową - 2,92 zł (brutto).
§2
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości:
1. Za ścieki odprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków
stanowiących własność Gminy Wąsosz - 3,24 zł (brutto) za 1
ścieków.
2. Ścieki pochodzące z przetwórstwa rolno - spożywczego i zwierzęcego - 6,05 zł
(brutto) za 1m^ ścieków.
3. Ścieki pochodzące z odcieków z instalacji do unieszkodliwiania odpadów - 16,20
zł (brutto) za 1m^ ścieków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§4
Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 kwietnia 2015r.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na wniosek przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego rada zatwierdza taryfy w drodze uchwały.
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu dnia
19 stycznia 2015 roku przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf. Do wniosku o
zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo dołączyło szczegółową kalkulację cen i stawek
oraz aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
Burmistrz dokonał sprawdzenia czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z
przepisami ustawy, a także zweryfikował koszty związane ze świadczeniem usług
poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalane na podstawie ewidencji
księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian kosztów. Po pozytywnej weryfikacji
taryfy przedłożone zostały Radzie Miejskiej Wąsosza do uchwalenia. Wcześniejsze
taryfy obowiązują do 31 marca 2015 roku. Taryfy zatwierdzone przez Radę
obowiązywać będą przez 1 rok.
Sporządził: Grzegorz Kordiak

