
 

Uchwała nr 130/XXXI/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna przedłożonych przez 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328), 

Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Piława Górna na okres od 16.05.2017 r. do 15.05.2018 r., 

przedłożone wnioskiem z dnia 6 marca 2017 r. przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka                 

z o.o. w Dzierżoniowie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 130/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2017 roku                   

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna przedłożonych przez Wodociągi                     

i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie. 

 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ) do 

kompetencji Rady Miejskiej w Piławie Górnej należy zatwierdzenie lub odmowa 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

które proponują Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie na terenie Gminy 

Piława Górna na okres od 16.05.2017 r. do 15.05.2018 r. 

Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan (art. 24 ust. 3 ustawy). 

Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf 

regulują przepisy Rozporządzenia. Stosownie do § 19 ust. 1 tego Rozporządzenia, do 

wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy, dołącza się taryfę lub taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uzasadnienie wniosku. Oznacza 

to, że - co do zasady - wniosek o zatwierdzenie taryf zawiera taryfę wraz z uzasadnieniem.  

Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy Burmistrz Piławy Górnej sprawdził, czy taryfy                  

i plan zostały przez Spółkę opracowane zgodnie z przepisami ustawy i przeanalizował koszty, 

o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków pod względem celowości ich ponoszenia. Burmistrz uznał złożony 

przez Spółkę wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                        

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piława Górna jako przygotowany 

zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, zwanej dalej ustawą, oraz aktualnego rozporządzenia w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie                 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. 

Zmiana wysokości taryf netto według ceny wskaźnikowej na terenie Gminy Piława 

Górna, zgodnie z przedstawionym wnioskiem wygląda następująco:  

    zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Gospodarstwa domowe   wzrost o 1,32% (0,06 zł) 

Pozostali odbiorcy           wzrost o 1,32% (0,06 zł) 

    zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Gospodarstwa domowe   wzrost o 1,30% (0.06 zł) 

Pozostali odbiorcy           wzrost 0 1,29% (0,06 zł) 

 

 


