
UCHWALA Nr XXIXl198/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 rnaja 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodf 

N. podst.wie art. 18 ust. 2 pkt. IS ust.wy z doi. 8 marc. 1990 roku 0 s.morz'ldzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) or.z art. 24 us!. I ius!. 5 ust.wy z dni. 7 ezerwe. 
200 I roku 0 zbiorowym z.op.trzeniu w wod~ i zbiorowym odprow.dz.niu seiek6w (Dz. U. z 2017 
roku poz. 328 ) R.d. Gminy B.boszewo uehw.I., co n.st~puje: 

§1 

Zatwierdz. si~ taryfy dl. zbiorowego z.opatrzeni. w wod~ na terenie Gmioy 
Baboszewo na okres od dni. 0 I sierpni. 2017 roku do dni. 31 lipe. 2018 roku, zaw.rte we wniosku 
Z.kl.du Uslug Wodnyeh w Mlawie, zgodnie z zal'leznikiem do niniejszej uehw.ly. 

§2 

Wykon.nie uehw.1y powierz. si~ W6jtowi Gminy B.boszewo. 

§3 

Uehwal. wehodzi w Zycie z dniem podj~ci •. 
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ZAL1\CZNIK 
do Uchwaly Nr XXIXl198/2017 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 19 maja 2017 r. 

Gruna odbiorcow uslu!! 

VVyszczeg61nienie Gospodarstwa 
Pozostali odbiorcy 

domowe 
(firmy) 

(indywidualni) 

Zaopatrywanie w wod~ 

- cena za 1m3 wody 2,10 zllm' + 8% VAT = 2,10 zl/m' + 8% VAT = 2,27 
2,27 zllbrutto za 1 m' zllbrutto za 1 m3 

Oplata abonamentowa dla 

przy1'teza wodoehUlowego 

zakonczonego wodomierzem 

16wnym: 

1. wodomierz 015·20 mm 1,50 zllm-e + 8% VAT = 1,50 zllm-c + 8% VAT = 
1,62 zl Im-e brutto 1,62 zl Im-c brutto 

2. wodomierz 0 25-32 mm 4,00 zl/m-c + 8% VAT 4,00 zllm-c + 8% VAT 

= 4,32 zl/m-c brutto = 4,32 zl/m-e brutto 

3. wodomierz 0 40-50 mm 9,00 zllm-c + 8% VAT 9,00 zllm-e + 8% VAT 

= 9,72 zllm-c brutto = 9,72 zllm-c brutto 

4. wodomierz sprzct:zony 43,00 zllm-c + 8% VAT 43,00 zl/m-c + 8% VAT 

= 46,44 zl/m-c brutto = 46,44 zllm-c brutto 

5. oplata abonamentowa dla 

odbiorc6w rozliczanych wg 1,50zllm-c + 8% VAT I ,50zllm-c + 8% VAT 

obowi!(zuj'tcych ryczalt6w = 1,62 zl/m-c brutto = 1,62 zl/m-e brutto 

zuzycia wody 
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UZASADNIENIE 

w sprawie zatwierdzeoia laryf dla zhiorowego zaopalrzeoie w wod~ 

Zgodnie z art 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 I roleu 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2017 pOZ. 328) przedsi~biorstwo wodociqgowo
kanalizacyjne prowadz'!.ce na terenie gminy dzialalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 
w terminie 70 dni przed planowanym wejsciem taryfw zycie przedstawia W6jtowi Gminy wniosek 0 

ich zatwierdzenie. Do wniosku 0 zatwierdzenie taryf przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne 
dol'!.cza kalleulacj~ cen i stawek oplat. 

W wyznaczonym terminie. 0 k\6rym mowa w art 24 ust. 2 cytowanej wyzej ustawy tj. dnia 28 
kwietnia 2017 r. Zaklad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie zlozyl w/w wniosek 
o zatwierdzenie taryf na okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r. 

Stosownie do art. 24 ustA w/w ustawy W6jt Gminy Baboszewo sprawdzil czy taryfa zostala 
opracowana zgodnie z przepisami ustawy oraz zweryfikowal koszty. 0 kt6rych mowa art. 20 ust. 4 
pkt. 1 ustawy pod wzgl~dem celowosci ich podnoszenia. W6jt Gminy Baboszewo zweryfikowal 
wniosek taryfowy pozytywnie. 

Zgodnie z art. 24 us\. I ustawy z dnia 7 czerwea 200 I roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w CDz. U. z 2017 poz. 328) przedstawione taryfy pod\egaj'!. 
zatwierdzeniu w drodze uchwaly Rady Gminy w terminie 45 dni od zlotenia wniosku na podstawie 
art. 24 ust. 5 w/w ustawy. 

Bior'!.c pod uwag~ powyzsze podj~cie niniejszej uchwaly jest w pelni uzasadnione. 
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