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z dnia  12 maja 2016 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXII/        /2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Spółdzielni  Mieszkaniowej w Łabiszynku  jako Przedsiębiorstwa

Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1890) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza  się na wniosek  Spółdzielni Mieszkaniowej w  Łabiszynku jako  Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo Kanalizacyjnego na okres od 2 lipca 2016.r do 2 lipca 2017 roku  taryfę za odprowadzanie  ścieków 
do oczyszczalni  ścieków w  Łabiszynku w  wysokości 4,65  zł (słownie: cztery  złote 65/100) za 1m3 plus podatek 
VAT  dostarczonych  ścieków dla wszystkich grup dostawców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2016 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie 
Łabiszynek położonym na terenie Gminy Gniezno.
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Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku

wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2016r. zwróciła się do Rady Gminy Gniezno o zatwierdzenie taryfy za

zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łabiszynku.

Z przedłożonej przez Przedsiębiorstwo kalkulacji wynika, że cena 1m3 ścieków odebranych na

oczyszczalni w Łabiszynku winna się kształtować w wysokości 4,65 zł. netto plus podatek VAT.

Po dokonaniu analizy kosztów funkcjonowania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, uznano, iż taryfa

1m3 ścieków w kwocie 4,65 zł netto plus podatek VAT znajduje ekonomiczne uzasadnienie.

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).

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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