
Uchwała nr XXXVI/273/14 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 19 lutego 2014r. 
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny 
Gminy Kłodawa. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz  art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia       
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
§1. 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa w Różankach 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na obszarze  
Gminy Kłodawa za 1m3 : 
a) woda dostarczana z wodociągów – 3,82 zł netto plus aktualnie obowiązujący podatek 
VAT, 
b) za odprowadzenie i utylizację ścieków – 9,34 zł netto plus aktualnie obowiązujący podatek 
VAT. 
 
§2. 1. Ustala się stałe miesięczne opłaty abonamentowe, pobierane za utrzymanie w 
gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz z tytułu usługi odczytu 
wodomierza w zależności od średnicy przekroju nominalnego: 
a) przekrój nominalny Ø 15-20  - 4,89 zł netto, 
b) przekrój nominalny Ø 25   - 4,89 zł netto, 
c) przekrój nominalny Ø 32   - 4,89 zł netto, 
2. Do opłat stałych wymienionych §2 pkt 1 należy doliczyć aktualnie obowiązujący podatek 
VAT. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Kłodawa, a zatwierdzone w niej taryfy 
obowiązują od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Uzasadnienie 
 

Dnia 20.01.2014r. Zakład Komunalny Gminy Kłodawa przedłożył Wójtowi Gminy 
Kłodawa o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na okres od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. 

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
Wójt Gminy sprawdza czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz 
weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. 
W trakcie postepowania sprawdzającego Wójt ustalił, że 
a) wniosek został złożony 20.01.2014. tj. w terminie 70 dni przed planowanym wejściem w 
życie nowych taryf; 
b) wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 w/w ustawy oraz     
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 
c) określona we wniosku Zakładu Komunalnego Gminy Kłodawa taryfa przewiduje cenę na 
poziomie 3,82 zł (netto) za 1 m3 dostarczanej wody i 9,34 zł (netto) za   1 m3 odebranych 
ścieków. 
Sprawdzeniu uległy taryfy i plan które zostały opracowane zgodnie z przepisami w/w ustawy 
i zweryfikowano koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 pod względem celowości ich 
ponoszenia. 
Zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady 
gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów        
i usług. 
Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzenie taryf         
w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku lub o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały 
one sporządzone niezgodnie z przepisami. 
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 8 jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie       
o którym mowa w art. 24 ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po 
upływie 70 dni od daty wpłynięcia wniosku. 


