
UCHWAŁA NR XX/143/13
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U z 2006r. Nr  123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się  przedstawioną przez Urząd Gminy w Gniewoszowie taryfę  za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę na  okres od 01 maja 2013r. do  30 kwietnia 2014r.  dla  wszystkich  odbiorców  na terenie Gminy 
w wysokości 2,20 zł/m3 netto plus obowiązujący podatek  VAT. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Gniewoszowie  oraz we wszystkich sołectwach  na terenie Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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Uzasadnienie

Wójt Gminy Gniewoszów przedłożył Radzie Gminy wniosek w sprawie zatwierdzenia  taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę  od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia  2014r. , ponieważ  działalność związana  ze 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy  prowadzona jest  przez Urząd Gminy, który  nie posiada  
odrębnej gminnej  jednostki organizacyjnej w tym zakresie. 

Ustalona uchwałą Nr XII/82/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 marca 2012r. taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,00 zł./m3 netto plus podatek VAT nie pokrywa w pełnej wysokości 
ponoszonych kosztów na utrzymanie i eksploatację wodociągów gminnych. Koszty bieżących remontów  oraz  
wzrost opłat za   dostawę energii elektrycznej powoduje konieczność ustalenia  taryfy za dostawę  wody  dla 
wszystkich odbiorców w wysokości  2,20 zł./m3 netto plus podatek VAT  na okres od 01 maja 2013r. do 30 
kwietnia 2014r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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