UCHWAŁA NR XVI/187/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/164/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości taryf za wodę
pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń
kanalizacyjnych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: 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, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r.
poz.567) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.: 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną
z gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 2,58 zł netto za1 m3 wody plus należny podatek VAT
w wysokości 8%."
§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne
do urządzeń gminnej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zatwierdza się:
1) taryfę w wysokości 3,20 zł netto za 1 m3 ścieków plus należny podatek VAT w wysokości 8% za ścieki
dowożone, których pH mieści się w granicy 5,5 ≥ pH ≤ 8,5,
2) taryfę w wysokości 300,00 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 8% za jednorazowy zrzut ścieków,
których pH jest większe od 8,5 lub mniejsze od 5,5."
§ 3. Zmienia się treść § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się taryfę za wprowadzanie
ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 3,70 zł netto za 1 m3 ścieków plus należny podatek
VAT w wysokości 8%."
§ 4. 1. Uchyla się w całości treść § 3, § 5 i § 6 uchwały.
2. Dotychczasowe § 7, § 8 i § 9 otrzymują odpowiednio numery 4, 5 i 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r., i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Uchwała w sprawie wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie
ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych została podjęta w dniu 30 października 2012 r. W jej treści mylnie
użyto sformułowań "ustala się wysokość opłat...", natomiast zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, winno być "zatwierdza się taryfę...", co zostało zmienione w niniejszym
projekcie. Jednocześnie uchyla się treść § 3, § 5 i § 6 ze względu na brak kompetnecji Rady Gminy w tej sprawie.
Mając powyższe na uwadze przygotowano uchwałę zmieniającą.
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