
UCHWAŁA NR 147/XVIII/2016
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców na terenie gminy Czerwińsk nad 
Wisłą w wysokości 3,36 zł + VAT za m³ oraz opłatę abonamentową w wysokości 3,06 zł + VAT za miesiąc.

§ 2. Taryfa obowiązuje na okres jednego roku od  01.03.2017r. do 28.02.2018r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 147/XVIII/2016

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zatwierdzenie ceny oraz stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę następuje na podstawie ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2015r. poz. 139 z późn. zm.).

W dniu 23.11.2016r. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad 
Wisłą przedłożył do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą wniosek o zatwierdzenie taryf.

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, iż taryfy opracowane zostały zgodnie 
z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i 
odniesienie w prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad 
Wisłą ewidencji księgowej.

Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do 
świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, 
zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług.
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