UCHWAŁA NR XXII/174/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do
gminnych urządzeń kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych zatwierdza się taryfę w wysokości 3,40 zł brutto
za 1m3 wody.
§ 2. Za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych zatwierdza się taryfę w wysokości 4,90
zł brutto za 1 m3 ścieków.
§ 3. Za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń gminnej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
zatwierdza się:
1) taryfę 4,50 zł brutto za 1 m3 ścieków dla ścieków dowożonych, których pH mieści się w granicy 5,5 ≤ pH ≤ 8,5,
2) taryfę 45,00 zł brutto za 1 m3 ścieków dla ścieków dowożonych, których pH jest większe od 8,5 lub mniejsze
od 5,5.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta do zwolnienia z naliczenia opłaty wedłyg taryfy
określonej w §3 pkt 2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa wyżej, naliczenie opłaty nastąpi według taryfy
określonej w §3 pkt 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia
2015 r. w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do
wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r., i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Pszczółki wraz z kalkulacją taryf został złożony do Rady Gminy Pszczółki w dniu 14 listopada
2016 r.
W dniu 17 listopada 2016 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pszczółki zostały omówione
wydatki poniesione w 2016 r. na zaopatrzenie gminy w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz
propozycje taryf, wynikające z kalkulacji kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, amortyzacji, inwestycji oraz należności nieregularnych.
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany zgodnie z jednogłośnym stanowiskiem Rady Gminy, aby
w 2017 r. utrzymać taryfy na dotychczasowym poziomie.
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