Uchwała Nr LII/511/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia28 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
terenie wiejskim Gminy Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla spółki
Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. w wysokości określonej w poniższej tabeli, przy czym
ceny i stawki są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług
w wysokości określonej odrębnymi przepisami:
3

cena 1m wody
stawka opłaty abonamentowej (m-c /1 odbiorcę)

Wysokość netto
3,80 zł
2,78 zł

§ 2. Ceny i stawki opłat, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od dnia 27.06.2014 r.
do dnia 26.06.2015 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2014 roku wystąpiła
z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Burmistrz
Karczewa sprawdził zgodność wniosku z przepisami i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze
świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia.
W związku z powyższym wzrośnie stawka za 1m3 wody o 0,08 zł netto oraz opłata
abonamentowa o 0,56 zł netto.
Przedstawiony wniosek sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz.
886 ze zmianami).
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