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UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 
2001r. Nr 142 ,poz.1591 z 2002r.Nr 23, poz.220,Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 
,poz.717 i Nr 162,poz.1568 ,z 2004 Nr 153 poz.1271;.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203: Nr 167,poz.1759 z 2005r. 
Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 175 poz. 1457, Nr 27,poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. 
Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2010r. Nr 40 poz. 230 ) oraz 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, z 2007r. Nr 147 poz. 
1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1578 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego na okres od 2 lipca 2011 do 1 lipca 2012 roku taryfę za: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich grup odbiorców z ujęcia we wsi Łabiszynek w wysokości 2,19 
netto plus podatek VAT za m3 dostarczonej wody. 

2) zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich grup odbiorców z ujęcia wody w Jankówku w wysokości 1.87 
netto plus podatek VAT za m3 dostarczonej wody. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: 
Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina, Jankówko, Łabiszynek położonych na terenie Gminy Gniezno. 
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Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku 
prowadząca obsługę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Łabiszynek i Jankówko zwróciła się 
wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2011r. do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
z sieci wodociągowych oraz ujęć znajdujących się we wsi Łabiszynek i Jankówko. 
Z przedłożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łabiszynku kalkulacji wynika iż cena 1m3 dostarczanej wody 
winna się kształtować w wysokości 2,19 zł. netto, plus podatek VAT z ujęcia wody w Łabiszynku oraz 1.87 zł za 
m3 netto plus podatek VAT z ujęcia wody w Jankówku. 
W wyniku dokonanej przez Wójta weryfikacji przedłożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową szczegółowych 
kalkulacji cen i stawek po konsultacji z Komisją Gospodarczą Rady Gminy Gniezno, organ ten stwierdził, że 
stawki te opracowano w oparciu o rzeczywiste składniki kosztów, które winny być wzięte przy przedmiotowych 
kalkulacjach. Kalkulacja ta jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127 poz. 886). 
Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe zatwierdziła stawki: 
-2,19 zł netto plus podatek VAT za 1 m3dostarczanej wody z ujęcia w Łabiszynku 
-1,87 zł netto plus podatek VAT za 1 m3 dostarczanej wody z ujęcia w Jankówku. 
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


