Uchwała Nr XI/86/12
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowice oraz ustalenia wysokości dopłaty
do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,
poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420; z 2010 r. Nr 142 i 146, Nr 106 poz.
675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz.777 ) oraz art. 24 ust.1, ust.5 i ust. 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz.97;
z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238 poz. 1578 ), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, na wniosek Wójta Gminy Ostrowice określoną w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Ostrowice z wodociągu i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność
Gminy Ostrowice.

§ 2. 1. Wprowadza się dopłatę dla odbiorców do ceny za dostarczoną wodę
z wodociągów stanowiących własność Gminy Ostrowice w wysokości 3,21 zł /1 m 3 + 0,26 zł
VAT = 3,47 zł/m3.

2. Wprowadza się dopłatę dla odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją
sanitarną stanowiącą własność Gminy Ostrowice w wysokości 12,28 zł /1 m3 + 0,99 zł VAT =
13,27 zł/m3.

3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 1
i ust. 2 określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.

§ 5. Uchwalone taryfy podane zostaną do publicznej wiadomości mieszkańców w terminie
do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń na
terenie Urzędu Gminy Ostrowice oraz na stronie internetowej (www.ostrowice.pl).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Ostrowice .

Przewodniczący Rady
Jan Błachuta

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
Uchwała dotyczy taryf na okres od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. na terenie
gminy Ostrowice.
Rada Gminy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków posiada kompetencje do zatwierdzenia taryf za wodę i
ścieki po przedłożeniu jej zweryfikowanych taryf przez wójta.
Rada Gminy podejmuje uchwałę w celu zatwierdzenia taryf albo odmowy ich zatwierdzenia
( jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami) wyłącznie w całości.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/86/12
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 marca 2012 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Netto

Taryfowe grupy
odbiorców

rodzaj taryfy

Gospodarstwa domowe
oraz pozostali odbiorcy

cena za 1 m3
Stawka opłaty
abonamentowej

Brutto

jednostka
woda

ścieki

woda

ścieki

zł/m3

6,27

17,84

6,77

19,27

zł/miesiąc

4,00

-

4,32

-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/86/12
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 marca 2012 r.

Ceny i opłaty po uwzględnieniu dopłaty Gminy, o której mowa w § 2 Uchwały

Netto

Taryfowe grupy
odbiorców

rodzaj taryfy

Gospodarstwa domowe
oraz pozostali odbiorcy

cena za 1 m3
Stawka opłaty
abonamentowej

Brutto

jednostka
woda

ścieki

woda

ścieki

zł/m3

3,06

5,56

3,30

6,00

zł/miesiąc

4,00

-

4,32

-

