
UCHWAŁA NR XXVII.123.2017
RADY GMINY UDANIN

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Udanin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
roku  poz. 446 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. z 2015 roku, poz.139 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i zał. nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2016 poz. 710) Rada Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków przedłożone we wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej  w Udaninie:

1. Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

- woda dla gospodarstw domowych – 3,22 zł za 1 m3 plus obowiązujący VAT

- woda dla pozostałych odbiorców – 3,22 zł za 1 m3 plus obowiązujący VAT

- woda na cele przemysłowe –    4,05 zł za 1 m3 plus obowiązujący VAT

- opłata abonamentowa – 3,00 zł na odbiorcę na miesiąc plus obowiązujący VAT

2. Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków

- ścieki z gospodarstw domowych – 5,07 zł za 1 m3 plus obowiązujący VAT

- ścieki od pozostałych dostawców - 5,07 zł za 1 m3 plus obowiązujący VAT

§ 2.   Taryfy obowiązują od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV.63.2015 Rady Gminy Udanin z dnia 27 stycznia 2016 r.  w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Strzelecki
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UZASADNIENIE

Aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Udanin obowiązują do 28 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Udanin przedłożył Wójtowi Gminy Udanin w dniu 20 grudnia 2016 r. wniosek o
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Udanin na okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów i stawek
taryf. Wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały opracowane
przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin zgodnie z zasadami, o których mowa w art.
20 i 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 139) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. ( Dz. U. z 2006
r. Nr 127, poz. 886). Podstawą ustalenia taryf stanowiły koszty związane ze świadczeniem usług
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oparte na ewidencji księgowej w
roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie taryf, z uwzględnieniem planowanego wzrostu
kosztów eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ceny i stawki taryf zostały skalkulowane na
poziomie niezbędnych przychodów do zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf przy uwzględnieniu rodzajów prowadzonej
działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunków rozliczeń i wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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