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Uchwała Nr 0150/
/
/2006
Rady Miasta Tychy
z dnia
2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), na wniosek
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,
po sprawdzeniu taryfy i weryfikacji kosztów przez Prezydenta Miasta Tychy,
po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Komisję Infrastruktury
Miejskiej i Ochrony Środowiska
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1.
Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Zaopatrzenie w wodę
(cena 1 m3)
Odprowadzanie ścieków
(cena 1 m3)

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
Pozostali
3,68 zł + VAT

3,68 zł + VAT

3,28 zł + VAT

4,60 zł + VAT

§2
Taryfa określona w § 1 może wejść w życie nie wcześniej, niż po upływie 7 dni od
ogłoszenia jej w miejscowej prasie i obowiązuje przez okres jednego roku (art. 24
ust. 9 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków).
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Uzasadnienie:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. wnioskiem
z dnia 20.12.2005r. wystąpiło do Rady Miasta Tychy o zatwierdzenie, w trybie
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. powołany przez
Prezydenta Miasta Tychy Zespół do sprawdzenia taryfy oraz weryfikacji kosztów za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonał analizy wniosku
taryfowego, o którym mowa powyżej. Zespół sprawdził czy taryfy zostały
opracowane zgodnie z przepisami ustawy i poddał weryfikacji koszty, o których
mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy, służące do ustalenia niezbędnych przychodów,
pod względem celowości ich ponoszenia. W wyniku wspólnych ustaleń Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. złożyło korektę
wniosku o zatwierdzenie taryf, z poziomem cen przedstawionych w uchwale.
Opracował: Alina Czerwonka

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Numer nadany przez DUR:

Sprawdził pod względem prawnym:

................................................................................................

Projekt uchwały kieruję na:

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Zatwierdził:

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
PPN, RPWiK TYCHY S.A.
Rozdzielnik:
PPN – 2 egz
DUR
DUO
PRP
RPWiK TYCHY S.A.
Śląski Urząd Wojewódzki –
- Wydział Prawny i Nadzoru
RIO

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)
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