U C H W A Ł A Nr XL/225/ 2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 24
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami), oraz art.174
ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 )
po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje
§1
Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
określone poniżej:
1) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę wg. Tabeli 1
Tabela 1
Cena /stawka
Taryfa grupowa
Jednostka
Lp.
Wyszczególnienie
Netto
z VAT
odbiorców
miary
1.

2.

3.
Cena za 1 m3 dostarczonej
1. Gospodarstwa domowe
wody
Cena za 1 m3 dostarczonej
2. Pozostali odbiorcy
wody
Wszyscy odbiorcy
Stawka miesięczna opłaty
3. wymienieni w wierszu
abonamentowej
1i2

4.

5.

6.

2,18

2,33

zł/m3

2,48

2,65

zł/m3

1,90

2,03

zł/punkt
odbioru

2) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki wg. Tabeli 2
Tabela 2
Lp.

Taryfa grupowa
odbiorców

1.

2.

Wyszczególnienie

3.
Cena za 1 m3
1. Gospodarstwa domowe
odprowadzonych ścieków
Pozostali odbiorcy
Cena za 1 m3
2.
przyłączeni do sieci
odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3
Podmioty świadczące
dowożonych ścieków z
usługi wywozu
3.
szamb odpowiadających
nieczystości
normom ustalonym w
( koncesjonowane)
umowie
4. Podmioty świadczące
Cena za 1 m3

Cena /stawka

Jednostka
miary

Netto
4.

z VAT
5.

1,90

2,03

zł/m3

2,40

2,57

zł/m3

5,77

6,17

zł/m3

150,00

160,50

zł/m3

6.

usługi wywozu
nieczystości
( koncesjonowane)
5

Dostawcy wymienieni
w wierszu.1 i 2

dowożonych ścieków
nie odpowiadających
normom ustalonym w
umowie tj. osadu
ściekowego z szamb
Stawka miesięczna opłaty
abonamentowej

1,90

2,03

zł/punkt
dostawy

3) Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od
towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.).
Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 7%.
§2
1) Ustalić na 2006 rok dotację przedmiotową do 1 m3 sprzedawanej wody w wysokości :
a) 0,76 zł dla odbiorców określonych w tab. 1 wiersz 1,
b) 0,46 zł dla odbiorców określonych w tab. 1 wiersz 2,
2) Ustalić na 2006 rok dotację przedmiotową do 1m3 wprowadzanych ścieków
w wysokości:
a) 1,50 zł dla dostawców określonych w tab. 2. wiersz 1,
b) 1,00 zł dla dostawców określonych w tab. 2. wiersz 2,
§3
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od
01 maja 2006 roku do 30 kwietnia 2007 roku
§4
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego we
Frysztaku.
§5
Z dniem 30.04.2006 roku traci moc uchwała Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy Frysztak
z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§6
Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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