
 
Uchwała Nr XXVII/157/2013 

Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 11 kwietnia 2013r. 

 
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 jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 oraz 
ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z  2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.)                                
i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku  o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie                 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886), 
 
po rozpatrzeniu wniosków podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę                        
i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

− Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie ul. Koźmińska 19, 63-708 Rozdrażew,  
− Kółka Rolniczego Rozdrażew, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew,  
− Urzędu Gminy ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, 

 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę w następujących wysokościach: 

1) 2,59 zł za 1 m³ + obowiązująca stawka podatku VAT - dla wszystkich odbiorców 
zaopatrywanych w wodę przez Kółko Rolnicze w Rozdrażewie, 

2) 2,59 zł za 1 m³ + obowiązująca stawka podatku VAT - dla wszystkich odbiorców 
zaopatrywanych w wodę przez  Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie. 

2. Ustala się stałą miesięczną opłatę abonamentową dla wszystkich odbiorców  
    wymienionych w ust. 1 w wysokości 2,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT. 
  

§ 2 
Przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych 
w uchwale nr    XVIII/104/2012  Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2012r. na okres  
1 roku. 
        § 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
           Artur Jakubek   



 
 
 

Uzasadnienie 
 

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie oraz  Kółko Rolnicze Rozdrażew 
wystąpiły do Wójta z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia                           
w wodę w gminie Rozdrażew na okres od 1 maja 2013r. do dnia 30 kwietnia 2014r.              
Określona we wniosku  SKR i KR taryfa za wodę wynosi 2,59 za 1 m³ dostarczonej wody 
(netto) i jest większa o 5,7 % w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio. 
  

Urząd Gminy Rozdrażew, który pełni funkcję przedsiębiorstwa kanalizacyjnego,                  
w obrębie którego znajduje się oczyszczalnia ścieków wystąpił do Wójta z wnioskiem                     
o przedłużenie obowiązujących taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie 
Rozdrażew. 

Wniosek uzasadniono zakończeniem i oddaniem do użytku w bieżącym roku budowy 
kanalizacji  w dwóch miejscowościach. W związku z powyższym wpływy powinny pozwolić                        
na zbilansowanie z kosztami bieżącego funkcjonowania oczyszczalni z wyłączeniem kosztów 
pracowniczych. Proponuje się aby  dotychczasowa cena za ścieki nie uległa zmianie. 

 Planowane przychody uzyskane z opłat odbiorców usług zapewnią 
samosfinansowanie się podstawowej działalności przedsiębiorstw wodociągowych                          
i kanalizacyjnych   z niezbędnymi modernizacjami.   

. 
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 powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 

Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


