
UCHWAŁA NR XII.67.2015
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miłoradz na okres od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 
1515) i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Miłoradz, które wynoszą:

1. cena netto 1m3 wody - 2,54 zł + VAT,

2. cena netto opłaty stałej abonenckiej za wodę (50% stawki za 1m3 wody od 1 punktu poboru) - 1,27 zł + VAT,

3. cena netto 1m3 ścieków socjalno – bytowych - 5,37 zł + VAT,

4. cena netto przesyłu 1 m3 ścieków - 2,76 zł + VAT.

§ 2. Taryfy określone w niniejszej uchwale obowiązują od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.

§ 4. Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu poda uchwałę do publicznej 
wiadomości na tablicach ogłoszeń w Zakładzie, sołectwach i Urzędzie Gminy w Miłoradzu oraz w miejscowej 
prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

 
Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel
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WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek 

Uzasadnienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu przedłożył 20 listopada 2015 r. wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miłoradz. Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 139) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłoradz. Na podstawie informacji uzyskanej od
GZGK sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków wg proponowanych taryf w pełni pokryje koszty
eksploatacyjne. W tym celu należy przyjąć nowe proponowane stawki. W trakcie postępowania
zatwierdzającego na podstawie dostarczonej dokumentacji Wójt ustalił, że Zakład opracował taryfy zgodnie
z zasadami, o których mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.

Wobec powyższego proponuje się podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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