
 
    Uchwała Nr XIX/107/2008 
    Rady Gminy RozdraŜew 
    z dnia  28 sierpnia 2008r. 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001r. nr 142, poz.1591, ze zmianami) w związku                             
z art.24 ust.1 (tekst jednolity Dz.U.2006r. Nr 123, poz. 858) i po rozpatrzeniu wniosków 
podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 
- z dnia 23 lipca 2008r. Spółdzielni Kółek Rolniczych w RozdraŜewie                                          
  ul. Koźmińska 19, 63-708 RozdraŜew, 
- z dnia 23 lipca 2008r. Kółka Rolniczego RozdraŜew, ul. Rynek 1, 63-708 RozdraŜew, 
- z dnia 22 lipca 2008r. Urzędu Gminy ul. Rynek 3, 63-708 RozdraŜew 
Rada Gminy RozdraŜew uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę w następujących wysokościach   
    wysokości: 
    a) 1,80 zł za 1 m³  dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych w wodę przez Kółko  

  Rolnicze w RozdraŜewie, 
    b) 1,85 zł  za 1 m³ dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych w wodę przez   

  Spółdzielnię Kółek Rolniczych w RozdraŜewie. 
2. Ustala się stała miesięczną opłatę abonamentową dla wszystkich odbiorców  
    wymienionych w ust.1 w wysokości 1,00 zł. 
  

§ 2 
 

Zatwierdza się taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego                                   
przez Urząd Gminy RozdraŜew. 
 
a) 2,50 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli 
b) 3,00 zł za 1 m³  dla pozostałych odbiorców, ścieki dowoŜone  
 

§ 3 
 
Opłaty wymienione w § 1, 2 nie zawierają podatku VAT. 
      

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew.  

 
§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2008r.                      
do 30 września 2009r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty ( na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w RozdraŜewie). 



       Przewodniczący Rady Gminy  
       mgr Renata Zych- Kordus 
 
 
 
    Uzasadnienie 
 

Dnia 23-07-2008r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w RozdraŜewie                                                       
oraz dnia 23-07-2008r. Kółko Rolnicze RozdraŜew wystąpiły do Wójta z wnioskiem                      
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie RozdraŜew na okres                    
od 01 października 2008r. do dnia 30 września 2009r.Wzrost cen za wodę umoŜliwi,                     
w przypadku osiągnięcia planowanych wyników finansowych, pokrycie planowanych 
kosztów działalności. 
Określona we wniosku  SKR taryfa za wodę wynosi 1,85 za 1 m³ dostarczonej wody (netto)      
i jest większa o 5,3 % w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio. Natomiast określona                  
we wniosku KR taryfa na wodę wynosi 1,80 zł  za 1 m³ dostarczonej wody (netto)                                
i jest większa o 5,9 % w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio. 
  

Urząd Gminy RozdraŜew proponuje, aby  dotychczasowa cena za ścieki 2,00 zł                
za 1 m³ (netto) wzrosła o 20 % za1 m³. Po podwyŜce będzie wynosiła 2,50 zł za 1 m³ 
odebranych ścieków dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli oraz dotychczasowa 
cena  za ścieki 2,50 zł (netto) wzrosła o 25 % za 1 m³ dla pozostałych odbiorców i ścieki 
dowoŜone, po podwyŜce będzie wynosiła 3,00 zł za 1 m³ odebranych ścieków. 

Planowane przychody uzyskane z opłat odbiorców usług zapewnią samosfinansowanie                                
się podstawowej działalności przedsiębiorstw wodociągowych, co przy racjonalnym 
zarządzaniu finansami pozwoli na przeznaczenie części wpływów na modernizację urządzeń 
wodociągowych, przyczyniając się między innymi do wzrostu jakości usług oraz ograniczenia 
dotychczasowej awaryjności urządzeń. 

 Funkcję przedsiębiorstwa kanalizacyjnego w Gminie RozdraŜew pełni Urząd Gminy, 
w obrębie którego znajduje się oczyszczalnia ścieków. W związku  z powyŜszym                          
o zatwierdzenie taryf na odprowadzanie ścieków występuje Urząd Gminy. 
Planowane przychody uzyskane z opłat za ścieki zmniejszą wysokość dofinansowania 
działalności oczyszczalni z budŜetu gminy. 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu                        
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) taryfy 
podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 
 

     Wójt Gminy  
                                           mgr Mariusz Dymarski  


