
UCHWALA Nr XVlIII128/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie przedluzenia czasu obowh!zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samorzqdzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 9a-9c 
w zwiqzku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t. j . Dz. U. z 2015 roku poz. 139 ze zm) 
Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Na uzasadniony wniosek Zaldadu Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie przedluza si~ 
czas obowiqzywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe 
odprowadzanie sciek6w zatwierdzonych uchwalq Nr VII/32/20 15 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i 
odprowadzane scieki na terenie Gminy Baboszewo na okres jednego roku, tj od dnia 30 wrzesnia 
2016 r. do dnia 29 wrzesnia 2017 r. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

w sprawie przedluienia czasu obowhlzywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciekow 

Zgodnie z art 24 ust.9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (tekst jednolity Dz U. z 2015 r., poz 139 z p6zn. zm) Rada 
Gminy na uzasadniony wniosek przedsi~biorstwa wodoci(jgowo-kanalizacyjnego, w drodze 
uchwaIy, przedlliZa czas obowi'tZywania dotychczasowych taryf, lecz nie dlliZej niz 0 jeden rok. 

W dniu 6 czerwca 2016 r. Zaklad Wodoci(jg6w i Kanalizacji w Baboszewie zwr6cil si~ do Rady 
Gminy Baboszewo za posrednictwem W 6jta Gminy Baboszewo, 0 przedluZenie okresu 
obowi'tZywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na 
okres jednego roku tj, od dnia 30 wrzesnia 2016 r. do 29 wrzesnia 2017 r. 

W uzasadnieniu Zaklad Wodoci(jg6w i Kanalizacji w Baboszewie wskazal okolicznosci 
przewidziane dla takiego wniosku zgodnie z art. 24 ust. 9b cytowanej ustawy tzn 
w szczeg61nosci: informacje dotycz<tce zakresu swiadczonych uslug oraz warunk6w 
ekonomicznych uzasadniaj<tcych przedIuzenie obowi'tZywania dotychczasowych taryf. 

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 9c ustawy, do wniosku 0 przedluzenie czasu obowi<tzywania 
taryf w przeciwienstwie do standardowego wniosku 0 ich zatwierdzenie, nie dol<tcza si~ 

szczeg610wej kalkulacji cen i stawek oplat taryfowych oraz aktualnego wieloletniego planu 
rozwoju i modemizacji urz<tdzen wodociagowych i urz<tdzen kanalizacyjnych. 

PrzedlliZenie taryf na okres roku obejmuje stawki oplat obowi'tZuj<tcych w okresie 
od 30 wrzesnia 2016 r. do 29 wrzesnia 2017 r. 

Grupa odbiorcow uslug 

Lp. Wyszczegolnienie Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy 
(indywidualni) (firmy) 

Zaopatrywanie w wod~ 

1 - cena za 1 m3 wody 2,00 zllm3 + 8% VAT= 2,00 zllm3 + 8%VAT= 
2,16 zilbrutto 2,16 zilbrutto 

Oplata abonamentowa za 1 zi + 8% VAT= 1,08 1 zi + 8% VAT= 1,08 
wodomierz na podstawie brutto brutto 

2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. oplata za m-c/punkt oplata za m-c/punkt 

(t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 
poboru poboru 

139) 
(odbiorca uslug) (odbiorca usIug) 

Odprowadzanie sciek6w 
,., 6,29 zllm3 +8% VAT= 7,55 zllm3 +8% VAT= 
.) 

-cena za 1 m3 sciek6w 6,79 zilbrutto 8,15 zilbrutto 

RADY 

. Go zczycki 


