U C H W A L A NR VI/33/15
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow
na terenie Gminy Ostrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z2013r., poz. 594, poz. 645 i poz.1072) i art. 24 ust. i i 5 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), Rada
Gminy Ostrowice uchwala, co nast^puje:
§ 1. 1. Zatwierdza si?, na wniosek Wojta Gminy Ostrowice taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe
odprowadzanie sciekow na terenie Gminy Ostrowice w nastepujacych wysokosciach:
1) Cena za 1 m^ wody - 3,98 z\
2) Cena za 1 m^ sciekow - 8,08 zl
3) Opfata abonamentowa na 1 odbiorc? / I przyl^cze - 4,23 zl
2. Do stawek wymienionych w ust. 1 dolicza si? podatek od towarow i uslug w wysokosci okreslonej
odrebnymi przepisami.
§ 2. Taryfy wymienione w § 1 obowiqzuj^ od dnia 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.
§ 3 . Uchwalone taryfy podane zostan^ do publicznej wiadomosci mieszkancow w terminie do 7 dni od dnia
podj^cia niniejszej uchwaly, poprzez umieszczenie na tablicach ogloszen na terenie Urzedu Gminy Ostrowice oraz
na stronie intemetowej (www.ostrowice.pl).
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowice.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie

\

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym
odprowadzeniu
sciekow
(t.j.
Dz. U . z 2015 r.
poz.
139)
rada
gminy
zatwierdza
w drodze uchwaly taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? 1 zbiorowe odprowadzanie sciekow po uprzedniej
analizie zlozonego wniosku przez stanowisko do tego uprawnione.
Wdjt Gminy Ostrowice stwierdza, ze przedmiotowy wniosek zostal zlozony przez Urzqd Gminy Ostrowice
i zostal poddany analizie.
W
przedlozonym
wniosku
wskazano.
ze
taryfy
w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja
z art. 24 ust. 10 przywolanej na wst^pie ustawy.

wyzej
2016 r.,

okreslone,
majq
obowi^wac
czyli na jeden rok - zgodnie

W trakcie postepowania zatwierdzajacego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji Wojt Gminy Ostrowice ustalil, ze taryfy zostaly opracowane zgodnie z zasadami
okreslonymi w ww. ustawie oraz przeprowadzit weryfikacj? kosztow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 4 pkt I pod
wzgledem celowosci ich ponoszenia. W szczegolnosci taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe
odprowadzanie
sciekow
zawieraj^
okreslone
zgodnie
z WW. przepisami wysokosci cen i stawek oplat.
Ceny i stawki oplat okreslone przez Urz^d Gminy Ostrowice zostaly skalkulowane na podstawie
niezb?dnych przychodow prowadzenia dzialainosci zaplanowanych na rok obowiqzywania taryfy wedlug
kosztow zwiqzanych ze swiadczeniem uslug zbiorowego zaopatrzenia w wod? i odbioru sciekow.
Przy ustalaniu taryf przyj?to zasad? ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorcow ushig
i rownoczesnie
bezpiecznym
dla
prawidlowego
funkcjonowania
zbiorowego
zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzenia sciekow na terenie Gminy Ostrowice.
Podj^cie przedmiotowej uchwaly nalezy zatem uznac za zasadne.
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