
UCHWAŁA Nr VI.42.2015 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

 

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 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                     

(Dz. U. z 2015 r. poz. 139)  

 

    Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Na uzasadniony wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów 

Spółka z o.o.  przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych  uchwałą               

Nr XLIII/439/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r., na okres od dnia 1 maja 2015 r.  

do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

 

§ 2.  Przedłuża się czas obowiązywania stawek opłat za jedno przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zatwierdzonych uchwałą Nr XL/439/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r., na okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 

2016 r.  

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeń na terenie Gminy Złotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr VI.42.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

 

W dniu 26 marca 2014 roku, Rada Gminy Złotów, na wniosek Zakładu Wodociągów     

i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.  podjęła uchwałę Nr XLIII/439/14 w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Czas obowiązywania powyższych taryf na terenie Gminy Złotów określony został 

na okres od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.  

 

Ustalona cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosiła: 

a) za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez 

wszystkich odbiorców   -  2,94 zł/m³  +  VAT 

b) za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych przez 

wszystkich odbiorców  -  8,45 zł/m³  +  VAT 

Ustalona stawka opłat dla wszystkich odbiorców za przyłączenia do sieci wynosiła: 

a) za jedno przyłączenie do urządzeń wodociągowych  – 96,98 zł + VAT 

b) za jedno przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 96,98 zł + VAT 

 

W dniu 20.02.2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. 

złożył do Wójta Gminy Złotów wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na okres od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r. We wniosku Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. zamieścił informacje dotyczące 

zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych, uzasadniających przedłużenie 

obowiązywania dotychczasowych taryf. Zakład ten, po przeanalizowaniu aktualnych 

uwarunkowań i prognozując zmiany warunków ekonomicznych, podjął decyzję o zasadności 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia             

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 30.04.2016 r. 

Powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust. 9a - 9c ustawy           

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. W związku z powyższym przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Złotów  do dnia 30.04.2016 r. jest w pełni uzasadnione. 


