
U C H W A Ł A   Nr V/25/11 
RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 23 lutego 2011r. 
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy  Dolsk. 
 

Na podstawie art. 24 ust.1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz.858, z 2007r. Nr 147, poz.1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 
278) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) Rada Miasta i Gminy Dolsk 
uchwala co następuje : 

 
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk, określoną  w załączniku 
do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk 
oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. 
 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/262/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie gminy Dolsk. 
 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2011r. 
 
 
                                                                                           
 

         Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
        Janina Pawełczyk 
 

 
 
 

 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 
214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230   
 



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr V/25/11 

Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 23 lutego 2011r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków  na terenie gminy Dolsk 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku  w dniu 19 stycznia 2011r. złoŜył 
do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z zestawieniem 
poniesionych kosztów i przychodów za 2010r. i planowanych kosztów i przychodów 
w 2011 roku. 
W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została wprowadzona taryfa 
dwuczłonowa niejednolita, która obejmuje: 
1) pierwszy człon – cena wody w zł/m3;  

2) drugi człon – opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia 
usług urządzeń wodociągowych w zł/m-c od przyłącza. 

Z przedstawionej kalkulacji wynika, Ŝe cena  zaopatrzenia w wodę winna 
wynosić  2,67zł/m3 dla wszystkich grup odbiorców. Do świadczonych usług 
zaopatrzenia w wodę zostanie równieŜ doliczona opłata abonamentowa uzaleŜniona 
od wielkości zapotrzebowania na wodę złoŜonego przez odbiorcę. Wysokość opłaty 
abonamentowej nie ulegnie zmianie w stosunku do roku ubiegłego.   

Opłata za odprowadzenie ścieków komunalnych według kosztów winna 
wynosić 8,90zł/m3. Uzyskana dotacja z budŜetu gminy pozwala ustalić cenę 
4,70zł/m3 bez względu na grupę odbiorców. 
Do proponowanych cen i opłat w wartości netto zostanie doliczony obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
Podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni uzasadnione. 
 
  

      BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Dolsk 
   
   /-/ Henryk Litka 

 
 
 


