
Załącznik nr 4 do Protokołu 

nr XIII/2015 z Sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 24.11.2015 r.

Uchwała XIII/77/2015 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Lichnowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r., poz, 139) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się taryfę w  zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lichnowy przez Centralny 

Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na 2016 r. w wysokości:

a) 4,63 zł netto + VAT, czyli 5,00 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody

2. Zatwierdza się stawkę opłaty' abonamentowej dla odbiorców:

a) rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej wg przepływów przez przyłącze:

- DN 15;20 mm o wielkości od 1,0-2,5 m 3/h - 4,30 zł netto + VAT, czyli 4,64 zł brutto

- DN 25;32,4Q mm o wielkości od 3,5-10m3/h -  36,43 zł netto + VAT, czyli 39,34 zł brutto

- DN 50-100 mm o wielkości od 15,0-60 m 3/h — 54,23 zł netto + VAT, czyli 58,57 zł brutto

b) rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, przepływ przez 

przyłącze:

- DN 15-20 mm o wielkości 1,0-2,5 m 3/h -  2,00 zł netto + VAT, czyli 2,16 zł brutto

- DN 25-40 mm o wielkości od 3,5 do 10 m 3/h -  34,13 zł netto + VAT, czyli 36,86 zł brutto

- DN 50-100 mm o wielkości od 15,0 do 60 m 3/h -  51,93 zł netto +VAT, czyli 56,08 zł brutto

c) rozliczanych przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym - 3,41 zł netto + 

VAT, czyli 3,68 z ł brutto

d) rozliczanych wg przepisów dotyczących ilości wody bezpowrotnie zużytej - 3,41 zł netto + 

VAT, czyli 3,68 zł brutto
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3. Stawki określone w ust. 1 i 2 obowiązuj dla zbiorowych sieci wodociągowych będących 

w eksploatacji Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

4. Stawki określone w ust. 1 i 2 obowiązują przez 1 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§3

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

Przt czscy Rady
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Gminy Lichnowy

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej oraz o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dały organom stanowiącym jednostek 

samorządu terytorialnego kompetencje do zatwierdzenia taryf i zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzenie 

ścieków i zaopatrzenia w wodę.

Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim złożył do Urzędu Gminy wniosek o 

zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Stawka zwiększa się o 0,10 zł netto w stosunku do roku 

ubiegłego tj. 2,21%.

Wniosek został sporządzony prawidłowo, w związku z powyższym proponuję przyjęcie 

przedstawionego dokumentu oraz podjęcie stosownej uchwały.

WYKONUJĄCĄ ZADANIA 
Wójta .Lichnowy

inkel 
Wójta
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