
Uchwala Nr XLI1I/264/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia /O listopada 2014 r.

w sprawic zatwicrdzcnia tal1'f za zbiorowc zaopall-Lcnic w wodę i zhiorowc odprowadzanic
ścicków na tcrcnic Gminy Baćkowicc

Na podstawie arl. 6. art. 7 usl. I pkt 3, art. 18 usl. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2013r., poz.594 zc zm.) oraz ari. 24 usl. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Oz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ~ późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następujc:

~l
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okrcs od 01.01.20 15r. do 31.12.20 15r. w wysokośr;i:

l. Taryfę dwuczłonową za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w wysokości:
a) za Im' pobranej wody 2,50 zł + VAT
b) oplata abonamentowa na jeden punkt poboru wody

rozliczany na podstawie wskazal\ wodomierza
za 1 m-c 2,00 zł + VAT

2. Taryfę dwuczłonową za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców
w wysokości:

a) za Im' pobranej wody 3,00 zł + VAT
b) opłata abonamentowa na jcden punkt poboru wody

rozliczany na podstawie wskazar\ wodomicrza
za 1m-c 2,00 zł + VAT

3. Taryfy za wprowadzanie ścieków do kanalizacji w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych 6,28 zł + VAT za I m'
b) dla pozostałych odbiorców '1,03 zł + VAT za l m'

p
Wykonanie uchwaly powierza sili Wójtowi Gminy Baćkowice.

~3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez WYWICszemena tablicy ogłoszetl w sicdzibie Urz<;du
Gminy w Baćkowicach.

~4
Uchwała wchodzi w życie z dnicm I stycznia 2015 r.



Uzasadnienie do Uehwaly Nr XLIII/2641l4
Rady Gminy w Baćkowieaeh
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia tar}'f za zbiorowe zaopatrLenie w wod£
i zhiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baćkowiee.

l. W dniu 20 października 20\4 r. "Kuczy/iski" Finna Wielobranżowa, Kazimierz Jacek
KuczYIiski - dzierżawca wodociągu, przedłożył Wójtowi Gminy Baćkowice IVniosek
o zatwierdzenie twy! dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia Ol stycznia
2015 r. do dnia 3\ grudnia 2015 r.

2. W dniu 15 października 2014 r. Urząd Gminy w Baćkowicach - jednostka prowadząca
oczyszczałniy ścieków w Piskrzynie, przedłożył Wójtowi Gminy Baćkowice Wniosek
o zatwierdzenie tWJ1 na zbiorowe odprowadzanie .{cieków na okres od dnia Ol stycznia
20 15r. do dnia 31 grudnia 2015r.

Wnioski o zatwierdzenie taryf zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 czerwca 200 l r. o zbiorowYIn zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późno zm.) oraz przepisami wykonawczYIni do tej ustawy.
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