
UCHWAŁA NR XXVI/139/2012
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
stanowiących własność gminy Łoniów. 

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź. zm./, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.¹) / tekst jednolity Dz. U. Nr 123 poz. 858 
z 2006 roku z póź. zm./ Rada Gminy w Łoniowie 

u c h w a l a co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Taryfy obowiązują przez okres jednego roku tj. od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w terminie siedmiu dni przed 01 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Szpak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/139/2012 

Rady Gminy Łoniów 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Tabela A 
Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku 

z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 

 
Wyszczególnienie Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa 
nowa 

Zmiana % 
4/3 

Lp.
 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Rodzaje cen 

i stawek opłat 
wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

cena wody (zł/m3) 2,65 2,77 104,53% 

stawka opłaty 
abonamentowej 2,0 2,0 100,0% 

1. Grupa 1 

cena wskaźnikowa 2,95 3,063 103,84% 

cena wody (zł/m3
2,90 3,15 108,62% 

stawka opłaty 
abonamentowej 2,0 2,0 100% 

1. Grupa 2 

cena wskaźnikowa 3,016 3,256 107,96% 
Uwaga: Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek 

opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3
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Uzasadnienie

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przedłożony przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągowe Spółdzielnia Kółek Rolniczych Łoniowie z/s w Krowiej Górze w dniu 19.10.2012r., został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków1) / tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz.858 z 2006r.z póź. 
zm./ oraz rozporządzeniem 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 
odprowadzenie ścieków- /Dz. U. Nr 127, poz.886 z 2006r./ 

Rada Gminy zatwierdziła taryfy cen za dostarczoną wodę zgodnie z wnioskiem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Szpak
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