
UCHWAŁA NR XIV/   87     /2011       

                                      RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia   28  listopada 2011 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na rok 2012 

 

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

(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz z art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. 

Nr 123, poz.858 ze zmianami), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala,       co następuje: 

 

§ 1.1. Zatwierdza następującą taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na rok 2012: 

 

1) Cena za dostarczenie 1 m
3
 wody dla 

     a) gospodarstw domowych - 2,66 zł 

     b) zakładów przemysłowych - 2,66 zł 

 

2) Cena za odprowadzenie 1 m
3
 ścieków płynących kolektorem sanitarnym dla: 

     a) gospodarstw domowych - 3,62 zł 

     b) zakładów przemysłowych - 5,07 zł 

 

3) Cena za przyjęcie do oczyszczalni 1 m
3
 ścieków dowożonych - 5,07 zł 

 

4) Opłata za odczyt wodomierza - 1,50 zł 

 

5) Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia  

     usług wodociągowych dla: 

     a) gospodarstw domowych - 2,00 zł/mies. 

     b) zakładów przemysłowych - 5,00 zł/mies. 

 

6) Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci - 

     za każde przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne - 100,00 zł 

 

7) Opłata za wymianę wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika - 100,00 zł 

 

8) Opłata za zamknięcie przyłącza z winy odbiorcy - 100,00 zł 

 

9) Opłata za wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego                              - wg indywidualnej     

                                                                                                                             kalkulacji kosztów 

 

           2. Do cen i opłat, o których mowa w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT według 

obowiązujących stawek. 

 

           § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Książu Wlkp. 

/-/Paweł Walkowiak 



         Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XIV/  87 /2011 Rady Miejskiej w Książu  Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 r.      

    

                Zmiana taryf spowodowana została przede wszystkim planowanym na 2012 rok 

wzrostem cen energii elektrycznej, usług świadczonych na rzecz ZUK Książ Wlkp. przez 

podmioty zewnętrzne oraz wzrostem kosztów podatkowych. 

Przyjęcie cen i stawek opłat zawartych w przedłożonej taryfie eliminuje substydiowanie skrośne   

oraz zakłada, że Spółka osiągnie zerowy wynik finansowy na działalności wodociągowo - 

kanalizacyjnej. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

                                                                                                                        Burmistrz 

                                                                                                                /-/ Teofil Marciniak 


