
UCHWAŁA Nr XIX/164/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sochocin w okresie od 1 stycznia 2017 roku 

do 30 czerwca 2018 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 139 z późniejszymi zmianami), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy określające opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Sochocin, określone w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2018 roku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik 

 do UCHWAŁY Nr XIX/164/2016 

 RADY GMINY SOCHOCIN 

 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 

1) za 1m
3
 wody dostarczanej do gospodarstw domowych - 2,85 zł + 8% VAT = 3,08 zł 

brutto; 

2) za 1m
3
 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców - 2,85 zł + 8%VAT = 3,08 zł 

brutto; 

3) opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem 

głównym: 

a) wodomierz 15-20 mm - 1,50 zł + 8%VAT = 1,62 zł miesięcznie, 

b) wodomierz 25-32 mm - 4,00 zł + 8%VAT = 4,32 zł miesięcznie, 

c) wodomierz 40-50 mm - 9,00 zł + 8%VAT = 9,72 zł miesięcznie, 

d) wodomierz sprzężony - 43,00 zł + 8%VAT = 46,44 zł miesięcznie, 

4) opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów 

zużycia wody - 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł miesięcznie. 

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

- za 1m
3 

ścieków dopływających systemem kanalizacji grawitacyjnej (gospodarstwa domowe 

i firmy) - 4,78 zł + 8 %VAT = 5,16 zł. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XIX/164/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sochocin w okresie od 1 stycznia 2017 roku 

do 30 czerwca 2018 roku. 

 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu                 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 poz. 139) w okresie 

pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju 

działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, 

zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała, o której mowa wyżej jest podejmowana na 

wniosek wójta w terminie co najmniej 14 dni przed podjęciem przez istniejące 

przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla pierwszego roku 

działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wójt ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo 

przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

 
 

 


