
UCHWAŁA NR XXXI/174/2013
RADY GMINY W GARDEI

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody i za zrzut ścieków do oczyszczalni na terenie 
gminy Gardeja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy 
w Gardei uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za wodę pobieraną 

z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gardeja: 

- 3.19 złotych za 1 m³ + podatek VAT - dla odbiorców indywidualnych. 

- 4.78 złotych za 1 m³ + podatek VAT - dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. 
Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za zrzut ścieków 

do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja: 

- 4.55 złotych za 1 m³ + podatek VAT - dla odbiorców indywidualnych. 

- 8.94 złotych za 1 m³ + podatek VAT - dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 
Uchwałę ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Edward Cykał
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UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei wprowadza nowe stawki opłat na
rok 2014 za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 odebranych ścieków. Proponowane stawki
uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego ze względu na większe koszty
spowodowane systematycznym wzrostem ceny energii, paliwa, a także zwiększeniem
się kosztów eksploatacji urządzeń (wzrost cen materiałów, wzrost ilości awarii
spowodowanych „starzeniem się sieci i przyłączy wodociągowych” a także
konieczność odnawiania długich odcinków przyłączy i sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej).

Wzrost ceny wody nastąpi o kwotę 9 groszy netto dla odbiorców
indywidualnych (10 groszy brutto), zaś dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą o kwotę 14 groszy netto (15 groszy brutto).

Wzrost ceny odbioru ścieków to zmiana rzędu 5 groszy netto dla odbiorców
indywidualnych i 10 groszy netto (11 groszy brutto) dla podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” stawka za w/w media obowiązuje
1 rok.
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