UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowy Dwór
Gdański:
L.p.
1

Taryfa
odbiorców

grupowa
Wyszczególnienie
2

3
1/ cena za 1m3
dostarczonej wody

Cena netto
4

Stawka
VAT

z
Jed. miary

5

6

4,63

5,00

zł/m3

DN
15;20mm
o
wielkości od 1,0- 2,5
m3/h

4,30

4,64

zł/odbiorcę/m-c

DN 25;32,40 mm o
wielkości od 3,510 m3/h

36,43

39,34

zł/odbiorcę/m-c

DN
50-100mm
o
wielkości od 15,060 m3/h

54,23

58,57

zł/odbiorcę/m-c

DN
15;20mm
o
wielkości od 1,0- 2,5
m3/h

2,00

2,16

zł/odbiorcę/m-c

DN 25;32,40 mm o
wielkości od 3,510 m3/h

34,13

36,86

zł/odbiorcę/m-c

DN
50-100mm
o
wielkości od 15,060 m3/h

51,93

56,08

zł/odbiorcę/m-c

3,41

3,68

zł/odbiorcę/m-c

3,41

3,68

zł/odbiorcę/m-c

4,63

5,00

2/ stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców:

rozliczanych na
podstawie
wodomierza
głównego lub
urządzenia
pomiarowego dla
dostarczania wody
wg. przepływów
przez :

1

Gospodarstwa
domowe,
przemysłowe i pozostali odbiorca
rozliczani wg. wodomierza głównego
lub urządzenia pomiarowego

rozliczanych wg.
przepisów
dotyczacych
przeciętnych norm
zużycia wody.
Przepływ przez
przyłacza:

rozliczanych przy
punkcie
czerpalnym wody
w budynku
wielolokalowym

rozliczanych
wg
przepisów
dotyczących ilości
wody bezpowrotnie
zużytej

2

Gmina
za
wodę
pobraną
z
publicznych
studni
i zdrojów
ulicznych, do fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz publicznych
ulic i publicznych terenów zielonych

1/ cena za 1m3
dostarczonej wody

zł/m3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 3. Niniejsze stawki obowiązują od 01 stycznia 2018 r do 31grudnia 2018 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Uzasadnienie
Zgodnie z art.24, ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2017 r. poz. 328), taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdza Rada Miejska – na wniosek
przedsiębiorstwa określającego taryfę.
Ceny i stawki opłat zawarte we Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
przedłożone przez CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim określone są na podstawie niezbędnych
przychodów z prowadzonej działalności na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański oraz planowanych
i uzasadnionych kosztach planowanych: inwestycji, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych.
Wniosek opracowano zgodnie z zasadami , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701).
Ceny w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług nie wzrosły. Zmiana taryf polega na
nie pobieraniu opłaty przyłączeniowej za czynności związane z dokonaniem przyłącza do istniejącej sieci
wodociągowej, nowych sieci i przyłączy wodociągowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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