
Powidą dn. |f .0,|.2012r.

GK_'7013.41.2012

stowarzyszenie właścicięli Nieruchomości
wę wsi wylatkowo

W odpowierlzi na pismo w sprawie m.in. stawki opłat za dostawę wody d1a

mięszkńców działek wyjaśniarn' iż taryi' dla zbiorowego zaopatxze|ia w wodę zostały

opracowane w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r' o zbiolow}m zaopatrzeniu w wodę i

zbiolowJ'n odplowadzeniu ścieków (Dz. U. z 200ór. Nr 123, poz. 858 zę an.). Do wyliczenia

Śawęk za wodę dostarczalą przez Gmirrę Powidz dla povczegóhych glup taryfowych

przyjęto koszty ustalone na poziomie nlezbędnych pŹychodów. Koszty te składają się z

Ęeczywistych kosztów ponoszonych ptzsz gmllę na utŻ}'inanię i ęksploatację stacji

uzdatniania wody oraz sieci wodociągovych w okesie 12 miesięcy. Tak oszacowana wartość

niezbędnych pzychodów została podzie1ona ptzez l1ość dostalczanęj do odbiorców usfug

wody. W ten sposób okęślono tar,{y za 1 mr wody dla poszczególnych grup talfowych. ze

względu na charakter zuzycia wody \łyodĘbniono nastą)ujące $upy talfowę:

. gospodaxstwa domowe,

o odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną i gospodarczą

o odbiorcy w bud)nkach letniskowycĘ

o pozostali odbiorcy.

Dla w grup taryfowych w oparciu o rzeczywiste koszty Rada Gminy Powidz zatwierdziła

stawki dla wody i ścieków w wysokości 5,I0 z.ł' za 7 ti o,:,5tą wody i 10,12 zt za 1m3

odprowadzanych ścieków. W koĘnej uchwale u XXI110,I/12 Rada Gminy Powidz

zdecydowała o dokonaniu dopłal f budzetu gminy dla niełtórych grup taryfowych w zakesie

zaopatzęnia w wode i odbiór ścieków. Dopłata dla grupy tarfowej gospodarstwa domowe

za dośawę 1m3 wody i odplowadzenia ścieków v1mosi odpowiednio 2'65 złi 6'0,1 zł.

Zgodnie z uchwĄNr )GI/l06/12 Rady Gminy Powidz z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie

zaffię|dze|\a taryf dla zbiorowego zaopdxzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ściekóW przez gospodalśwo domowę rozumie się gospodaTśwo plowadzone przez osoĘ lub



osoby stale zamieszkujące w danym lokalu. Natomiast przez grupę odbiorców w budy]rkach

letniskorłych rozumię się osoby zamieszkującę czasowo na telenie gminy w celach

rekeacyjno - wypoczynkowych.

Jeśli chodzi o kwestie kosztów związanych z wykonaniem przyłącza to informuję, iż

gmina nie ustala żarlnych stawek zrłĘanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego, ani

tęż nię pobięra z tęgo tj4ufu żadnych opłat. Rolą gminy w tej kwestii jest okeślenie

warrrnków techlicznych wykonalria przyłącza wodocĘowego i późniejszy jego odbiór.

Każdy zainteresowany po otE}anadu waruDków wykonuje przyłącze zgodnię z otĘ}manym

od gminy dokumentem i pod naszym nadzorenr. KoszĘ zrłiązane z pobudowaniem przyĘcza

w oparciu o wydale warunki techniczne są ind1rviduaĘ sprawą każdego zainteresowanego.

w kv/estii wykonada kanalŁacji sadtanej w miejscowości wylatkowo informuję, iz

na dzień dzisiejszy posiadamy dol.:urnenlację pĄektową na budowę kanalizacji sanitaTnej w

miejscowości ostowo, któm z uwagi na duży zakes realizowarra jest ętapami' na miaIę

naszych możliwości finarsowych' Po aealizowaniu kanalŁacji W m. ostrowo pŹystą)imy

do kanalizowania pozos'tałyah mięjsaowości gminy Powidz rn in.Wylatkowa.
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