UCHWALA Nr V/30/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia31 marca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wod~

i zbiorowe

odprowadzanie sciekow na terenie gminy Sochocin.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w (tj. Dz. U.
z2015r.,poz.139)RadaGminy uchwala, conastypuje:
§ 1. Zatwierdza siy na okresjednego roku tj. od 01 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wody na terenie gminy Sochocin :
1) ceny za 1 m 3 dostarczanej wody do gospodarstw domowych 2,85 zl netto

+ 8 % VAT= 3,08 zl brutto;
2) ceny za 1 m 3 dostarczanej wody dla pozostalych odbiorc6w 2,85 zl netto
+ 8 % V A T= 3,08 zl brutto;
3) oplaty abonamentow~ dla przyl'!cza wodoci~gowego zakonczonego wodomierzem
gl6wnym:
a) wodomierz (21 15-20 mm 1,50 zl netto + 8 % V A T= 1,62 zl brutto/miesiycznie
b) wodomierz (21 25 -32 nun 4,00 zl netto + 8 %V A T = 4,32 zl brutto/miesiycznie
c) wodomierz (21 40-50 nun 9,00zl netto + 8 %VAT = 9,72z1 bruttollmiesiycznie
d) wodomierz sprzyzony 43,00 zl netto + 8 %VAT= 46,44 zl brutto/miesiycznie
4) oplaty abonamentow~ dla odbiorc6w rozliczanych wedlug obowi,!zuj,!cych ryczalt6w
zuzycia wody 1,50 zl netto + 8 % V A T= 1,62 zl brutto/miesiycznie.
§ 2. Zatwierdza siy na okresjednego roku tj. od 01 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. taryfy
za zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin za scieki doplywaj,!ce
system em kanalizacji grawitacyjnej ( gospodarstwa domowe i firmy) 4,10 zlim3 + 8 % V AT
3
= 4,43 zlim brutto.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR V/30/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzenie sciek6w na terenie gminy Sochocin.
Zgodnie z art. 24 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku

zbiorowym zaopatrzeniu

0

w wody i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w oraz § 13 ust.3

rozpor~dzenia

Ministra

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, w dniu 17 marca
2015 roku Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie zlozyl wniosek

0

zatwierdzenie taryf

dla zbiorowego zaopatrzerua w wody i zbiorowego odprowadzenia sciek6w na terenie Gminy
Sochocin.
W przedstawionym wniosku zawarte byly taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wody
i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin.
W zwiqzku z ustaleniami w dniu 19 marca 2015 roku Zaklad Uslug Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mlawie w zalqczeniu przedlozyl Tabely Nr lIA i Tabely Nr 2/A do
wniosku

0

zatwierdzenie Taryf dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wody

i Zbiorowego

Odprowadzania Sciek6w L. dz. DFKJ590/20 151MT.
Zlozony wniosek dotyczy okresu od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 roku. Taryfy
opracowano na podstawie koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem, eksploatacjq i konserwacjq
stacji wodociqgowych i oczyszczalni sciek6w oraz przychod6w ze sprzedaZy prowadzonej
dzialalnosci.
Analizy ceny za 1 m3 wody podano w tabeli stanowiqcej zalqcznik nr 1, natomiast analizy
ceny za 1 m3 sciek6w doplywajqcych do oczyszczalni sciek6w podano w tabeli stanowiqcej
zalqcznik nr 2.
W zwiqzku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w.

ZALf\CZNIK NR 1

TAR Y FAN A 2 0 1 5 r.
za zbiorowe zaopatrzenie w wodft i zbiorowe odprowadzanie sciekow na
terenie gminy Sochocin.
Cena za 1 m 3 dostarczanej wody w zllm 3
Oplata abonamentowa za punkt poboru (odbiorc y uslug ) na

miesi~c

Gmina : Sochocin
Wodoci~gi: Rzy, Smardzewo

L.p.

Taryfa, grupa odbiorc6w i uslug

1

Rodzaj cen
i stawek oplat

2

Rok 2015 obowhlzywania nowych
taryf od 01.06.2015 r. do
31.05.2016 r.
3

l.

Gospodarstwa domowe
(lndywidualni)

wskainikowa
2,85+ 8% VAT
op1ata roczna
za I m3/ brutto
m3 sprzed. wody

2.

Pozostali odbiorcy
(Firmy)

wskaznikowa
2,85+ 8 %VAT
op!ata roczna
za I m3/ brutto
m3 sprzed. wody

3.

Op!ata abonamentowa dla przy!qcza
wodociqgowego zakonczonego
wodomierzem g!6wnym:

= 3,08 z!

=

3,08 z!

1,50zl/m-c+8%VAT =1 ,62zl/m-c brutto

l. wodomierz 0 15 - 20 mm

2. wodomierz 0 25 - 32 mm
3. wodomierz 040 - 50 mm
4. wodomierz sprzyzony
5. op!ata abonamentowa dla
odbiorc6w rozliczanych wedtug
obowiqzujqcych ryczah6w zUZycia
wody

4,OOzllm-c+8%VAT = 4,32zl/m-c brutto
9,OOzl/m-c+8 %VAT = 9.72zt1m-c
brutto

43 ,OOzl/m-c+8% v AT

=

46,44zl/m-c

brutto

1,50zllm-c+8% v AT
brutto

=

1,62 zl/m-c

ZAL1\CZNIK NR 2

TAR Y F A NA 2015 r.

za zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie gminy Sochocin.
Gmina: Sochocin
Kanalizacja: Sochocin

L.p.

1.

Taryfa, grupa odbiorc6w,
dostawc6w sciek6w, uslug
Scieki doplywaj'lce
systemem kanalizacji
grawitacyjnej
(gospodarstwa domowe
i firmy)

Rok 2015
obowi'}Zywania
taryf
od 01.06.2015 r.
do 31.05.2016 r.

4,10 zlllm3+VAT 8%
4,43zl11m 3 brutto

=

