UCHWAŁA Nr XIII/112/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), oraz art. 24 ust.1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 139) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Sochocin na okres jednego roku tj. 01 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.,
która obejmuje:
1) cenę za 1m3 dostarczanej wody do gospodarstw domowych 2,85 netto + 8% VAT=3,08
brutto;
2) cenę za 1m3 dostarczanej wody dla pozostałych odbiorców 2,85 netto + 8%VAT =3,08zł
brutto;
3) opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem
głównym :
a) wodomierz

15-20 mm 1,50 zł netto + 8%VAT=1,62 zł brutto/miesięcznie,

b) wodomierz

25-32 mm 4,00 zł netto + 8%VAT=4,32 zł brutto/miesięcznie,

c) wodomierz

40-50 mm 9,00 zł netto + 8%VAT=9,72 zł brutto/miesięcznie,

d) wodomierz sprzężony 43,00 zł netto + 8%VAT=46,44 zł brutto/miesięcznie,
4) opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów
zużycia wody 1,50 zł netto + 8% VAT=1,62 zł brutto/miesięcznie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIII/112/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
w dniu 2 marca 2016 roku Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie złożył
wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczas obowiązującej na terenie Gminy
Sochocin taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę zatwierdzonej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady
Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. na okres od 01 czerwca 2016r. do dnia 31 maja 2017 r.
Złożony wniosek dotyczy przedłużenia na okres od 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2017 r.
Wniosek zawierał sporządzoną przez Zakład Usług Wodnych w Mławie analizę ponoszonych
kosztów i zysków z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy o jeden rok, przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją
w całości koszty, które pozostaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy
Analiza ceny za 1m3 wody została podana w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.
W związku z powyższy przedstawiam uchwałę w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Załącznik do
Uchwały nr XIII/112/2016
Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 marca 2016 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Sochocin na okres
od 01 czerwca 2016r. do 31 maja 2017 r.
Cena za 1m3 dostarczanej wody w zł/m3
Opłata abonamentowa za punkt poboru (odbiorcę usług) na miesiąc
Gmina: Sochocin
Wodociągi: Rzy, Smardzewo

Lp.

1.

2.

Taryfa, grupa odbiorców
i usług
Gospodarstwa domowe
(Indywidualni)
Pozostali odbiory (Firmy)
Opłata abonamentowa dla
przyłącza wodociągowego
zakończonego wodomierzem
głównym:
1. wodomierz 15-20 mm

3.

2.
3.
4.
5.

wodomierz 25-32 mm
wodomierz 40-50 mm
wodomierz sprzężony
opłata abonamentowa dla
odbiorców rozliczanych
według obowiązujących
ryczałtów zużycia wody

Rodzaj cen i stawek
opłat
Wskaźnikowa opłata
roczna m3
sprzed. wody
Wskaźnikowa opłata
roczna m3
sprzed. wody

Rok 2016
obowiązywania taryf
od 01.06.2016r.
do 31.05.2017r.
2,85 zł/1m3 + 8% VAT = 3,08 zł/1m3 brutto
2,85 zł/1m3 + 8% VAT = 3,08 zł/1m3 brutto

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62 zł/m-c brutto
4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32 zł/m-c brutto
9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72 zł/m-c brutto
43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44 zł/m-c rutto
1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62zł/m-c brutto

