
UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określone 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Taryfy określone w §1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych 
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku . 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stanisław Marciniak



Załącznik do Uchwały Nr X/67/2011  

Rady Miejskiej Wielichowa  

z dnia 23 listopada 2011 r. 

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

1. Za dostarczanie wody: 
1 grupa taryfowa odbiorców usług - gospodarstwa domowe: 

a) stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych - 4.00 
zł/odbiorcę /miesiąc, 

b) opłatę za 1m³ wody uzdatnionej w wysokości 5,08 zł, 

2. Za odprowadzanie ścieków: 

a) 1 grupa taryfowa odbiorców usług - Gospodarstwa domowe: 
opłatę za 1m³ ścieków socjalno-bytowych w wysokości 9,93 zł 

b) 2 grupa taryfowa odbiorców usług - Przemysł: 
opłatę za 1 m³ ścieków przemysłowych w wysokości 9,93 zł, 

3. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT w wysokości 8% 



Uzasadnienie do Uchwały Nr X/67/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 23 listopada 2011 r.

Powyższą uchwałę podjęto w związku z art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi iż taryfy 
podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Ustalenie taryf opłat za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków opracowano zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 z późn. zm.). Wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony w terminie 70 dni przed 
planowanym terminem wejścia w życie. Taryfy zostały pozytywnie zweryfikowane przez 
Burmistrza, dlatego ich zatwierdzenie jest uzasadnione. 


