
 
UCHWAŁA  Nr XXXIV/373/2017  

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie  

od 22 maja 2017 r. do 21 maja 2018 r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 24 ust.5 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Borne Sulinowo  
w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 maja 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 maja 2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328), do zadań Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie należy zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Borne 
Sulinowo w terminie 45 dni od złożenia stosownego wniosku przez przedsiębiorstwo 
wodno-kanalizacyjne.  
W dniu 10 marca 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Szczecinku złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od dnia od 22 maja 2017 r. 
do 21 maja 2018 r.  wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym 
planem. Burmistrz Bornego Sulinowa stwierdził, że wnioskowane taryfy i plan zostały 
opracowane zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy oraz zweryfikował koszty 
związane ze świadczeniem usług poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, 
ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych kosztów w 
roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia zgodnie z art. 24  
ust. 4 ustawy.        W związku z powyższym, spełnione zostały ustawowe przesłanki do zatwierdzenia 
taryf będących przedmiotem uchwały. 
 
 


