
UCHWAŁA NR XXXIII/224/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Gnojno w 2014 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 2006 r. 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 1 m³ wody dla gospodarstw domowych, jednostek OSP, jednostek organizacyjnych gminy oraz 
Domu Pomocy Społecznej - 2,70 zł; 

2) cena za 1 m³ wody dla podmiotów gospodarczych - 3,50 zł; 
3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w stosunku miesięcznym - 2,00 zł; 
4) cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz 

Domu Pomocy Społecznej - 4,20 zł; 
5) cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków od podmiotów gospodarczych - 4,70 zł. 

2. Do stawek wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/166/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Gnojno w 2013 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Gnojnie i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

 

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, Urząd Gminy w Gnojnie przedłożył wniosek o zmianę taryf,
uwzględniający wzrost kosztów energii elektrycznej i wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury
zaopatrującej mieszkańców w wodę i odbierającej ścieki. Zaproponowane w uchwale stawki opłaty za wodę
zostały zwiększone o 7%, za ścieki o 5%.

Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy, zatwierdzenie
zaproponowanych w uchwale stawek jest uzasadnione.
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