
UCHWALA Nr XXXl20S/2017 

RA DY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 5 ezerwea 2017 roku 

w sp rawie zatwicrdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 

i zbiorowego odprowadzania sciekow 

Na podslawie art. 18 ust. 2 pkt. IS ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'tdzie 
gminnym C Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. I i Ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 
200 1 roku 0 zbiorowym zaopatrzen iu w wod, i zbiorowym odprowadzaniu seiek6w CDz. U. z 2017 
roku poz. 328) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast,puje: 

§ 1 

Zatwierdza si~ taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego 
odprowadzania sciekow na terenie Gminy Baboszewo na okres od dnia 30 wrzesnia 2017 roku do 
dnia 29 wrzesnia 2018 roku, zawartc we wniosku ZakJadu Wodoci'l,gow i Kanalizacji w Baboszewie, 
zgodnie z zahtcznikiem do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie llchwaly powicrza s i ~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~c ia. 

Sl(IIl'omir IV 



Lp. 

I 

2 

3 

Wyszczcg61nienie 

Zaopatrywanie w wod~ 

- cena za I mJ wody 

Oplata za wodomierz na 

podstawie ustawy z dnia 7 

ZALt\CZNIK 
do Uchwaly Nr XXXJ205/2017 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 5 czerwca 2017 r. 

Gruoa odbiorcow uslu!!: 

Gospodarstwa 
domowe Pozos tali odbiorcy 

(indywidualni) 

2,00 zUm3 + 8% VAT= 2,00 zIfm' + 8%VAT~ 
2,16 zl/brutto 2, 16 zllbrutto 

I zl + 8% VAT oplata za 1 zt + 8% VAT oplata za 
I m-ef I punkt poboru I m-ef I punkt poboru 

ezerwea 200 I r (Dz. U. z 2017 r. 
(odbiorca uslug) (odbiorca uslug) 

poz. 328) 

Odprowadzanie sciek6w 
6,29 zllm3 +8% VAT= 7,55 zlfm' +8% VAT~ 

~cena za 1 m3 sc iek6w 6,79 zllbrutto 8, 15 zl/brutto 

PRZE\,v){)~ 'ZAC I RADY 

SlmvQJ if 



UZASADNIENIE 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenic w wod~ i zbiorowcgo 
odprowadzania sciekow 

Zgodnie z art 24 liSt. 2 lIstawy z dnia 7 czerwca 200 I roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w woder: 
i zbiorowym odprowadzan iu sciek6w (Dz. U. z 2017 poz. 328) przedsi~biorstwo wodoci~owo
kanaJizacyjne prowadz~ce na tcrenie gminy dziatalnosc w zakresie zbiorowcgo zaopatrzenia w wod~ 
w terminie 70 doi przed planowanym wejsciem taryf w zycie przedstawia W6jtowi Gminy wniosek 
o ich z3twierdzenic. Do wn iosku 0 zatwierdzenie taryf przedsi~biorstwo wodocicmowo-kanalizacyjne 
dohlcza kalkulacj, cen i slawok oplal. 

W wyznaczonym terminie, 0 ktorym mowa w art 24 Ust. 2 cytowanej wyiej ustawy tj, dnia 15 maja 
2017 r. Zaklad Wodoci'!g6w i Kanalizacji w Baboszewie zloiyl w/w wniosek 
o zalwierdzenie laryf na okres od dnia 30 wrzesnia 2017 r. do dnia 29 wrzesnia 2018 r. 

Stosownie do art. 24 ust.4 w/w ustawy W6jt Gminy Baboszewo sprawdzit ezy taryfa zostala 
opracowana zgodnie z przepisami ustawy oraz zweryfikowal koszty. 0 kt6rych mowa art. 20 ust. 4 
pkt. I uSlawy pod wzgl~delTI celowosci ich podnoszenia. W6jt Gminy Baboszewo zweryfikowal 
wn iosek taryfowy pozytywnie. 

Zgodnie z art. 24 liSt. J ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w CDz. U. z 20 17 poz. 328) przedslawione tary/)' podlegaj~ 
zatwierdzeniu w drodze uchwaty Rady Gminy w terminie 45 dni od zlozenia wniosku na podstawie 
art. 24 Ust. 5 w/w ustawy. 

Biof'lC pod uwagcy powyisze podj~cie niniejszej uchwaly jest w pelni uzasadnione. 

PRZEW RA DY 

Slawoltl ~ . Pi . G '''cz,ycki 


