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Rady Gminy D?be Wielkie

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
zbiorowego odprowadzania Sciek6w

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samozqdzie gminnym (t.j.
Dz. U z2lolt., Nr 142, poz 1591 ze zm.) otaz aft.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123,
poz.858 ze zm.), na wniosek Zakladu Komunalnego w Dqbem WieJkim, Rada Gminy Debe
Wielkie uchwala co nastepuje :

s r
' Zatwiedza siQ taryfe dla zbiorowego zaopatnenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w

oprccowane ptzez Zaklad Komunalny w Debem Wielkim w nastepujacej wysoko6ci:

Tabela c cen i slawek za

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorc6w

Wyszczeg6lnienie Cena-/Stauka oplary w zl.

2- 4.

Gospodarstwa
domowe

Cena za dostarczona wode za mt 1.96

2.
Stawka oplat abonamento\rlch za
utrzymanie w gotowodci uQqdzeh

wodociaqo$rych odb/m-c
a 1 )

2.
Pozostali
odbiorcy

Cena za dostarczona wode z m3 3.96

2.
Stawka oplat abonamentowych za
utrzymanie w gotowoici urz4dzeh

wodociaqowvch odb/m-c
2,',72

Iabela 2, cen i stawck za odDrowadzone Scieki

Lp.
Taryfowa

gupa
odbiorc6w

Wyszczeg6lnienie Centstawla oplaty w zl.

t . 4.

Gospodarstwa
domowe

t . Cena za odprowadzenie m'Sciekow 5,89

2.
Stawka oplat abonamentowych za
utrzymanie w gotowosci urzqdzefi

kanalizacyjnych odb./m-c
2,',12

2. Pozostali
odbiorcy

Ce a za odprowadzenie m3 Sci€k6w

2.
Stawka oplat abonamentowych za
utrzymanie w gotowoSci urz4dzei

kanalizacyjnych odb./m-c
2,12

s 2



TaMa, o K6rych mowa w S 1 obowi?.zujqptzez jeden rok, pocz4wszy od dnia I stycznia 2012
roku do 3'l grudnia 2012 roku.

s 3
Wykonanie uchwaly powieza sie Dyrekorowi zaktadu Komunalnego w Debem Wielkim.

s 4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w spo86b zwyczajowo przyiety na
terenie gminy.
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Zgodde z przeplsami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowlm zaopatrzeniu w wod€
i zbiorow'.m odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zlo.) Z*Jad
Kontunalny w Dgbem Wielkim przygotowal wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorcwego
zaotatlzf,.nia w wodg i zbiorowego odprowadT"ni, 3ciek6w, kt6ry zostal przedlozony W6jtowi
Gminy w dniu 2l pazdziemika 20ll roku.

Obecna taryfa obowiqzuje do dnia 31 grudnia 201I roku, w zwi{zku z.b,'rn, aby nowa taryfa
mogla wejii w zycie od I stycznia 2012 rokq zgodnie z art. 24 ust, 5 c]4owanej ustarry, Rada
Gminy w teminie 45 dni od daty zloZenia wniosku powinna podjqi uchwal€ w sprawie
zatwierdzenia taqt.

Wniosek o z:,+'wiefizerLie taryry da zbiorowego zaopatz,efia \r wodQ i zbiorowego
odprowadzania lciek6w wykonano zgodnie z rcz4,orz4l&er.iem Minista Budownictwa z dnia 28
czerwca 2006r w sprawie okrcdlania taryf, rryzoru wniosku o zatwierdzcnie taryf oraz warunk6w
rozliozei za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (Dz,U. 2006 r.
Nr 127 poz. 886).
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