
UCHWAŁA Nr  XXXII/319/05 
Rady Miejskiej w Rymanowie  

z dnia 27 grudnia  2005 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody świadczone przez 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju . 

  

 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 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz717 i Nr 162, poz. 1568 ze 
zm.), 

 art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 
113 poz. 984 ze zm.) 

 

Rada Miejska w Rymanowie  u c h w a l a  co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Uzdrowisko 

Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju z urządzeń wodociągowych będących w jego 

posiadaniu, w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2 

Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Rymanów w okresie od 19 lutego 2006 r. do 18 lutego 2007 r. 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie, z mocą obowiązywania od 19 lutego 

2006 r. 

2. Taryfa, o której mowa w §1podlega ogłoszeniu przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w 

Rymanowie Zdroju na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rymanów i w miejscowej 

prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.  
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Rymanów , dnia 14.12.2005 r. 
ROŚ. 0717/     /05 
 

    Radni Rady Miejskiej 

    w Rymanowie 

 
 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz 747) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w 

terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia radzie gminy wniosek o ich 

zatwierdzenie, natomiast rada gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. 

 Realizując ustawowy obowiązek Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju przedłożyło 

wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych. będących w jego 

posiadaniu. 

Wniosek taryfowy został opracowany zgodnie z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Przedstawiona przez Uzdrowisko Rymanów S.A. do zatwierdzenia taryfa cen i stawek opłat 

została skalkulowana i zróżnicowana na grupę odbiorców usług oraz własne zużycie wody, w zmienionej z 

2,60zł/m3  w stosunku do 2005 r. wysokości na 2,67 zł/m3. 

Kalkulując taryfę cen i stawek opłat wprowadzono oprócz ceny za 1m3 ścieków miesięczną opłatę 

abonamentową, jak niżej: 

- Odbiorcy usług   –  2,67 zł + abonament    2,67,- zł, 

Wniosek taryfowy pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym opracowano zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w 

sprawie określenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz.U. Nr 26 poz. 257). 

 Uzdrowisko w przedmiotowej kalkulacji ustaliło niezbędne przychody po dokonaniu ich alokacji na 

poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając w szczególności koszty związane ze 

świadczeniem usługi, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji 

księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryf. 

 
 
Otrzymują : 

1. Adresat, 
2. A/a.A.K. 
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