
UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. Nr. 139), Rada Gminy 
Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 
od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. opracowane przez Urząd Gminy w Nowym Korczynie, 
w wysokości określonej w załączniku niniejszej uchwały. 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Nowy Korczyn na terenie Gminy Nowy Korczyn. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

§ 4. Urząd Gminy ogłasza zatwierdzone taryfy w swojej siedzibie, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń 
na terenie Gminy w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Nowym Korczynie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
podprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2015r. Nr 139/ 
Przedstawiony przez Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia 
Komunalnego wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn zawiera informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz 
warunków ekonomicznych, z których wynikają proponowane taryfy. 
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej 
wymienionymi przepisami, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie w prowadzonej ewidencji 
księgowej. Taryfy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązują przez 
okres jednego roku. 

Id: NOBPW-FRGQS-BXFNX-AKRGY-JCEAD. Podpisany Strona 1



 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr IV/22/2014  

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 6 marca 2015r. 

Stawki cen i opłat (kwota netto) obowiązujące od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. na 

terenie Gminy Nowy Korczyn za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki przez Gminę 

Nowy Korczyn: 
 

L. 

p. 

Wyszczególnienie Wysokość opłaty 

1

. 

2. 3. 

1 Cena dostarczania wody (zł/m
3
) 3,15 

 2. Opłata  abonamentowa  (w  zł  za 

miesiąc na odbiorcę) - woda 

 2,05 

3. Cena odbieranych ścieków (zł/m ³) 6,00 

4. Opłata  abonamentowa  (w  zł  za 

miesiąc na odbiorcę) - ścieki 

6,00 

5. Opłata przyłączeniowa do sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

150,00 

Uwaga: Stawki cen i opłat podane są w wartościach netto co oznacza, że na fakturach 

wystawianych odbiorcy doliczana będzie obowiązująca w dniu wystawienia faktury stawka 

podatku VAT. 
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