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UCHWAŁA NR XIV/91/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Gnojno 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 
z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy netto opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Gnojno i odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Gnojno, w następujących wysokościach: 

1) cena za 1m³ wody dla gospodarstw domowych, jednostek OSP, jednostek organizacyjnych gminy 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – 2,30 zł; 

2) cena za 1m³ wody dla podmiotów gospodarczych – 3,00 zł; 

3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w stosunku miesięcznym – 2,00 zł; 

4) cena za 1m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych 
gminy oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – 3,30 zł; 

5) cena za 1m³ odprowadzonych ścieków od podmiotów gospodarczych – 3,70 zł. 

2. Do stawek, o których mowa w ust. 1 należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009 roku 
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie, w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Gnojnie oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, taryfa za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz taryfa za odprowadzone 
ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy obowiązują przez rok. 

Zgodnie z art. 24 cytowanej ustawy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie przedłożył 
wniosek o zmianę taryf , które podlegają zatwierdzeniu przez Radę. Z analizy przedstawionego 
wniosku wynika, że cena wody wzrasta z 2,20 zł do 2,30 zł za 1m³ dla gospodarstw domowych, 
jednostek OSP, jednostek organizacyjnych gminy oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Dla 
podmiotów gospodarczych cena wzrasta z kwoty 2,90 zł do 3,00 zł za 1 m³ wody. 

Cena ścieków z gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Gnojnie odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Gnojnie wzrasta z kwoty 3,10 
zł za 1m³ do 3,30 zł za 1m³. Cena ścieków odprowadzanych do kanalizacji od podmiotów 
gospodarczych wzrasta z kwoty 3,50 zł do kwoty 3,70 zł za 1 m³. 

Wysokość tych opłat wynika z analizy przychodów i kosztów poniesionych na eksploatację 
i utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz odpisy amortyzacyjne. 


