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UCHWAŁA NR .../11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku
ze złożonym wnioskiem Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z 22 czerwca
2011 roku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary na
okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku, w wysokości:
1) taryfa za wodę dla wszystkich odbiorców usług: 5,98 zł/m³ (netto), 6,46 zł/m³ (brutto);
2) taryfa za ścieki dla wszystkich odbiorców usług: 15,22 zł/m³ (netto), 16,44 zł/m³ (brutto).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), taryfy podlegają
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
Taryfy ujęte we wniosku z 22 czerwca 2011 roku  złożonym przez Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o.  opracowane zostały na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy oraz
zapisów wykonawczych do niej, a następnie  pozytywnie zweryfikowane przez Burmistrza Miasta
Kowary, toteż podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Mając na uwadze ochronę mieszkańców przed wzrostem opłat, wskazane będzie podjęcie uchwały
o dopłacie do taryf dla odbiorców usług. Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie
Miasta.
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