
 

Uchwała Nr IV/16/2010 
Rady Gminy Gad 

z dnia  30 grudnia 2010 roku  
 
 

w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty 
abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gad w 2011 r.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. – Dz. U. Nr 9 
z 1997 r. poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku             
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. 
2001, Nr 72, poz. 747 z póżn. zm.), Rada Gminy Gad uchwala: 

 
§ 1.Zatwierdza się wniosek Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2010 roku   dotyczący ceny 
1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gad, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2.1.Przyjmuje się cenę 1 m3 wody w następującej wysokości: 

1) gospodarstwa domowe   - 2,79 zł netto/m3    
2) pozostali odbiorcy            - 2,79 zł  netto/m3   

do ceny dolicza się podatek od towarów i usług 
2.Przyjmuje się cenę 1 m3 ścieków w następującej wysokości: 

1) gospodarstwa domowe   - 2,64 zł netto/m3 
2) pozostali odbiorcy            - 2,64 zł netto/m3 

do ceny dolicza się podatek od towarów i usług 
    3.Przyjmuje się opłatę abonamentową w wysokości 1 zł netto/miesiąc. 

 
   4. Ceny o których mowa w pkt. 1, 2, 3, obowiązują w okresie od 1 stycznia 2011 
r. do 31 grudnia 2011 r. 

 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu                     
w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  
 
 

 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 

747 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

jest zadaniem własnym gminy. Ww. zadania Gmina może realizowad poprzez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, jednakże art. 17 b pkt. 5 ww. ustawy 

stanowi, że wójt odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyd jego zakres w 

stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia m.in. jeżeli na obszarze gminy 

działalnośd w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości  prawnej. Wynika z niego, że gmina może samodzielnie 

prowadzid przedmiotową działalnośd za pośrednictwem swojego organu 

wykonawczego i jego aparatu. W związku z powyższym zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. – Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 

43 z późn. zm.) stanowiącym, iż jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (a w 

tym przypadku stanowią inaczej ale w odniesieniu do prowadzenia przedmiotowej 

działalności przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne) organy stanowiące 

postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeo 

użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienia te organy 

stanowiące mogą powierzyd organom wykonawczym.  


