Projekt

Uchwała Nr XXVIII/155/2017
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zatwierdzania taryfy opłaty za wodę rozprowadzanej z wodociągu
wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę
i Rozwoju Wsi w Szlachcie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz 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.
z 2017 r. , poz. 328 ze zm.)

Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy opłaty za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego
Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
w wysokościach:
- gospodarstwa domowe, obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa
domowe
1,65/m3 (netto) + podatek Vat
- przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej 2,00/m3 (netto) + podatek Vat

§ 2.
Taryfa obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osieczna oraz opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych
przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców
usług.
Ceny i stawki określone w proponowanej taryfie zostały zróżnicowane dla
poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych
różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co jest zgodne z art. 20 ust. 2
ustawy.
Proponowane ceny za m³ określone we wniosku:
1/ gospodarstwa domowe, obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa
domowe
1,65 zł/m³ (netto) + VAT
2/ przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej
2,00 zł/m³ (netto) + VAT
Zgodnie z art. 24 ust. 1 taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady
gminy z wyjątkiem taryf zmienianych w związku ze zmianą stawki podatku od
towarów i usług.
W związku z powyższym uzasadniane jest podjęcie niniejszej uchwały.

