
UCHWAŁA NR XXVII/214/2017
RADY GMINY DĄBIE

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dąbie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017  poz. 328) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się następujące taryfy cen i stawek opłat za pobraną wodę z urządzeń gminnych i za ścieki 
wprowadzone do gminnych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 1 lipca 2017 r do 31 czerwca 2018 r.

1) Grupa 1 – gospodarstwa domowe, placówki oświatowe, świetlice wiejskie, budynki wielolokalowe, Dom Pomocy Społecznej 
w Szczawnie:
a) za wodę – 3,95 zł za 1 m3,
b) za ścieki – 5,35 zł za 1 m3,
c) Stawka opłaty abonamentowej - 2,88 zł (odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

w zł/odbiorcę/m-c:),
d) Stawka opłaty abonamentowej – 2,41 zł (odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody w zł/odbiorcę/m-c).
2) Grupa 2 – pozostali odbiorcy:

a) za wodę – 4,80 zł za 1 m3,
b) za ścieki – 5,35 zł za 1 m3,
c) Stawka opłaty abonamentowej - 2,88 zł (odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

w zł/odbiorcę/m-c:),
d) Stawka opłaty abonamentowej – 2,41 zł (odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody w zł/odbiorcę/m-c).
2. Ceny określone w ust. 1 zawierają obowiązującą stawkę VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbie 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dąbie

Marcin Reczuch
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Uzasadnienie

Podstawą do ustalenia taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017  poz. 328), oraz przepisy wykonawcze
do tej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbie tj. kosztów
utrzymania i eksploatacji, sprzedaży rocznej wody, ilości dostarczanych ścieków w roku oraz przewidywanych rocznych opłat
za korzystanie ze środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Gminy analizy planowanych przychodów w latach 2017/2018 i zakładanych
wydatków związanych z realizacją przyjętych zadań, w tym przede wszystkim prac utrzymaniowych oraz remontowych
ustalono, że przedstawione ceny i stawki opłat są wystarczające do zapewnienia świadczenia usług związanych ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na właściwym poziomie.
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