U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó n.
zm.), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747
z pó n. zm.)
Rada Gminy w Wilczycach
uchwala co nast puje:
§1
Zatwierdza si przedło on przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wilczycach taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod na terenie
Gminny Wilczyce:
1) cen 1 m3 wody – 5,30 zł + 7 % VAT, tj. 5,67zł w tym:
a) 3,15 zł + 7 % VAT, tj.3,37 zł - odpłatno odbiorcy,
b) 2,15 zł + 7 % VAT, tj. 2,30 zł - dopłata z bud etu Gminy,
na podstawie kalkulacji kosztów jak w zał czniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) stawk opłaty abonamentowej za wodomierz za 1 miesi c ustala
si w nast puj cych wysoko ciach:
a) za wodomierz o rednicy 15-20 mm - 1,95 zł + 7 % VAT,
tj. 2,09 zł,
b)za wodomierz o rednicy 25-32 mm - 5,21 zł + 7 %VAT,
tj. 5,57 zł,

c) za wodomierz o rednicy 40-50 mm - 12,40 zł + 7%VAT,
tj.13,27,
d) za wodomierz powy ej 50 mm - 25,00 zł + 7 % VAT,
tj.26,75 zł,
na podstawie kalkulacji kosztów jak w zał czniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
Dopłata Gminy do 1 m3 wody b dzie realizowana po zako czeniu
ka dego miesi ca w oparciu o przedstawiony przez Zakład Gospodarki
Komunalnej wykaz ilo ci sprzedanej wody.
§3
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Wilczyce
i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.
§4
Traci moc uchwała Nr VII/52/2003 Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawki za wod
pobieran z wodoci gu gminnego.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2005 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego.

Zał czniki :

Zał cznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/142/2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 22 czerwca 2005 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wod
Koszty zwi zane z utrzymaniem sieci wodoci gowej
w okresie od 01.06.2004 do 31.05.2005 r.
Koszty
Lp Nazwa kosztu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kwota w zł

Wynagrodzenia + pochodne
Zakup materiałów
Remonty (awarie na wodoc.)
Delegacje
Usługi pozostałe i opłaty
Energia
Zakup wody
Razem koszty
Planowane remonty hydroforni w 2004 roku
RAZEM

Ilo wody kupionej
Ilo wody sprzedanej
Ró nica (awarie na
wodoci gach,
nielegalny pobór wody)

122.642m3
76.724m3
-45.918m3
tj.37%

Cena 1 m3 wody w zł (liczona koszty/sprzeda
wody
Cena 1 m3 wody brutto w zł (Vat 7%)
PJRKX-

78.951,81
4.821,27
3.249,65
7.325,06
5.771,20
14.740,42
278.280,59
393.140,00
14.000,00
407.140,00

5,30
5,67

Ilo wody kupionej w m3
Ilo wody przeznaczonej na zbytki (awarie, nielegalny
pobór) w m3
Ilo wody przyj tej do obliczenia ceny (P-J)
Przewidywane koszty utrzymania sieci wodoci gowej
Cena jednostkowa 1 m3 wody (netto)
Cena jednostkowa 1 m3 wody (brutto tj. X+Vat 7%)

122.642
45.918
76.724
407.140,00
5,30
5,67

Zał cznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/142/2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 22 czerwca 2005 roku
Taryfa opłaty abonamentowej za wodomierz za 1 miesi c
Kalkulacja opłaty abonamentowej od urz dze pomiarowych (wodomierza) u
odbiorcy wody na terenie gminy Wilczyce:
1.
a) wodomierz fi 15
81,74 zł
b) rubunek wodomierza 4,88 zł
c) zawór kulowy
4,58 zł
d) koszt transportu kierowcy 20,00 zł
Razem:111,20 : 61m-cy=1,82 netto + 7% Vat
2.

3.

a) wodomierz fi 20
92,72 zł
b) rubunek wodomierza 7,32 zł
c) zawór kulowy
6,62 zł
d) koszt transportu kierowcy 20,00 zł
Razem:126,66 : 61m-cy=2,08 netto + 7% Vat
a) wodomierz fi 25
228,14 zł
b) rubunek wodomierza 19,50 zł
c) zawór kulowy
10,77 zł
d) koszt transportu kierowcy
20,00 zł
Razem:278,41 : 61m-cy=4,56 netto + 7% Vat

4.

5.

a) wodomierz fi 32
289,14 zł
b) rubunek wodomierza 30,50 zł
c) zawór kulowy
17,86 zł
d) koszt transportu kierowcy
20,00 zł
Razem:357,50 : 61m-cy=5,86 netto + 7% Vat
a) wodomierz fi 40

483,12 zł

b) rubunek wodomierza 42,70 zł
c) zawór kulowy
28,97zł
d) koszt transportu kierowcy
20,00 zł
Razem:574,79 : 61m-cy=9,42 netto + 7% Vat
6.

7.

a) wodomierz fi 50
638,06 zł
b) rubunek wodomierza 54,90 zł
c) zawór kulowy
41,13zł
d) koszt transportu kierowcy
20,00 zł
Razem:754,09 : 49m-cy=15,39 netto + 7% Vat
a) wodomierz powy ej fi 50 1.015,00 zł
b) rubunek wodomierza
96,80 zł
c) zawór kulowy
93,20, zł
d) koszt transportu kierowcy
20,00 zł
Razem:1.225,00 : 49m-cy=25,00 netto + 7% Vat

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca
2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod .

Zgodnie z ustaw z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. Nr 72 poz. 747
z pó n. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu cieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach
przedstawia do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod
wraz ze stawkami opłaty abonamentowej.

