
UCHWAŁA NR XXX/262/10  

RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM  

z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz.858, z późn. zm. 1) ) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.2)  ) Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. - 

1. Zatwierdzić  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przedstawione przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, które
stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ustalić opłatę abonamentową za wodomierz w wysokości 1,50 zł netto na miesiąc.

§ 2. 1. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych

na terenie miejskim i wiejskim Gminy Janowiec Wielkopolski z gospodarstw domowych,
placówek użyteczności publicznej, podmiotów gospodarczych nie prowadzących

działalności przemysłowej w wysokości 0,50 zł netto. 

2. Kwota dopłaty wynikająca z ust.1 przekazywana będzie Zakładowi usług Miejskich

w Janowcu Wielkopolskim na pokrycie kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków do wysokości

wynikającej z przedłożonej kalkulacji.  

§ 3.  Traci moc uchwała nr XXIII/186/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od dnia 1 lipca
2010 r.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w dniu 22 marca 2010 r. zgodnie z art. 24
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia
7 czerwca 2001 r., przedłożył  wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski na
okres od 1  l ipca 2010 r .  do 30 czerwca 2011 r .  Ceny  i  s tawki  opłat zawarte

w przedstawionych taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. Taryfa została
opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia 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 i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886).  
Po sprawdzeniu, przedstawionych we wniosku opłat, opracowanych zgodnie z przepisami
ustawy i zweryfikowaniu kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, podjęcie

powyższej uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Czesław Langowski 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18,

poz.97 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146 

ID: UPECC-SDRYI-OMJNL-DVHRX-ACGWF. Podpisany. Strona 1 / 2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ACER%20MICHAL/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/E75BDAE3-F9C6-447A-A48D-4FC4ED6F06A7/#66BEFA73-5AAB-4515-9F39-E60AC04BA5A3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ACER%20MICHAL/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/E75BDAE3-F9C6-447A-A48D-4FC4ED6F06A7/#841A36A2-50C6-47DD-A9FA-381174647CB3


UCHWAŁA NR XXX/262/10  

RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM  

z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz.858, z późn. zm. 1) ) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.2)  ) Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. - 

1. Zatwierdzić  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przedstawione przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, które
stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ustalić opłatę abonamentową za wodomierz w wysokości 1,50 zł netto na miesiąc.

§ 2. 1. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych

na terenie miejskim i wiejskim Gminy Janowiec Wielkopolski z gospodarstw domowych,
placówek użyteczności publicznej, podmiotów gospodarczych nie prowadzących

działalności przemysłowej w wysokości 0,50 zł netto. 

2. Kwota dopłaty wynikająca z ust.1 przekazywana będzie Zakładowi usług Miejskich

w Janowcu Wielkopolskim na pokrycie kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków do wysokości

wynikającej z przedłożonej kalkulacji.  

§ 3.  Traci moc uchwała nr XXIII/186/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od dnia 1 lipca
2010 r.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w dniu 22 marca 2010 r. zgodnie z art. 24
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia
7 czerwca 2001 r., przedłożył  wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski na
okres od 1  l ipca 2010 r .  do 30 czerwca 2011 r .  Ceny  i  s tawki  opłat zawarte

w przedstawionych taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. Taryfa została
opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia 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 i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886).  
Po sprawdzeniu, przedstawionych we wniosku opłat, opracowanych zgodnie z przepisami
ustawy i zweryfikowaniu kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, podjęcie

powyższej uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Czesław Langowski 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18,

poz.97 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146 

ID: UPECC-SDRYI-OMJNL-DVHRX-ACGWF. Podpisany. Strona 2 / 2




