
Uchwała Nr VI/28/2011

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Nowy Korczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.

U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  z 2006 r. Nr 123 poz.

858) Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uwzględniając wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie z dnia 17 stycznia 2011
o zatwierdzenie taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 02-03-2011 roku  na
terenie Gminy Nowy Korczyn Rada Gminy w Nowym Korczynie zatwierdza przedstawioną taryfę  opłat
za 1m3 ścieków dostarczanych kanalizacją oraz ścieków dowożonych – określoną na kwotę 6,00 zł netto. 
                                                

§ 2.

1.Ustala się opłatę abonamentową w wysokości 7,00 zł netto miesięcznie od jednej studzienki
kanalizacyjnej.
2.W przypadku korzystania ze studzienki zbiorczej opłatę określoną w ust.1 pobiera się od każdego
dostawcy ścieków.

 § 3.

Do cen i opłat zawartych w taryfie, o której mowa w § 2 i § 3, dolicza się podatek od towarów i usług
VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 4.

Taryfę ustala się na okres 12-m-cy począwszy od  dnia  2 marca 2011 roku .

§ 5.

Taryfa podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Nowy Korczyn w terminie siedmiu dni
od dnia podjęcia uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 marca 2011 r.
§ 8.

Traci moc uchwała Nr XLIX/259/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat
dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.  



Uzasadnienie

        Uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr VI/28/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie

zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Uchwałę podjęto w oparciu o złożony  wniosek na podstawie art. 24  ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawierający

planowane  koszty   działu  kanalizacji  przychodów  oczyszczania  ścieków  

oraz plan przychodów na pokrycie kosztów.

Złożony wniosek zawiera kalkulację w oparciu o koszty poniesione w 2010 roku . Najważniejszym

składnikiem mającym wpływ na cenę  ścieków są koszty zakupu energii elektrycznej. Zakłada się , że cena

ścieków dowożonych  do  punktu  zrzutu  wozami  asenizacyjnymi  jest  taka  sama  jak  cena  odbieranych

ścieków z przyłącza kanalizacyjnego. Wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej uwarunkowana jest

faktem, że ponoszone są koszty związane z gotowością, dyspozycyjnością ,przeglądem i kontrolą urządzeń

do odbioru ścieków.

Rada Gminy po analizie zatwierdziła przedstawioną taryfę.


