Uchwala Nr ZK.XLIX .0001 .391 .2014
Rady Gminy Dgbe Wielke

z dnia 30 pa2dziemika20l4 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopahzenia w wodg oraz zbiorowego
odprowadzania 5ciek6w.

Na podstawie axt. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym

(tj,

Dz. U z 2013 t., poz. 594 ze

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ

zf,'l]'.)

onz afi. 24 ust.

1 ustawy

z dnia 7 czerwca

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz. U.

z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), na wniosek Zakladu Komunalnego w Dgbem Wielkim,
uchwala sip co nastQpuje:

$1
Zatwierdza siQ taryfy dla zbiorowego zaopatrzeria w wodE
Sciek6w opracowane przez

i

zbiorowego odprowadzania

Zaklai Komundny w Dgbem Wielkim w nastppujqcej wysoko6ci:

Tabela l. W) sokosc cen i stawek 7a dostarc/on4

\

odQ

Taryfowa
Lp.

Cena./Stawka oplaty

grupa

Wyszczeg6lnienie

w zlotych netto

odbiorc6w
1.

2.

3.

I

l

Gospodarstwa
domowe

2.

4.

Cena za dostarczon4 wodQ za m3

3,56

Stawka oplat abonamentowych za

2,72

ut4.rnanie w gotowosci urz4dzeri
wodociqgowych odb/m-c

Pozostali

).

I

odbiorcy
2.

Cena za dostarczon4wodq za m3

3,56

Stawka oplat abonamentowych za

2,72

utrzymanie w gotowosci urzAdzef

wodoci4gowych odb/m-c

Tabela 2. Wvsoko36 cen i stawek za odDrowadzone Scieki

Tarfowa
Lp.

Cem/Stawka oplaty

gmpa

Wyszczegolrrienie

w zlotych netto

odbiorc6rv
2.

3.

l

4.

Cena za odprowadzenie m3

5,89
Sciek6w
Stawka oplat abonarnento\aych za

domowe
2.

2,72

utzymanie w gotowosci urz4dzef
kanalizacyjnych odb./m-c
Cena za odprowadzenie

m'
5,89

1.

Sciek6w

Pozostali
2.

Stawka oplat abonarnentowych za

odbiorcy
2.

2,72

utzymanie w gotowoSci urz4dzeri
kqnalizacyjnych odb./m-c

$2
Taryfy, o kt6rych mowa w g 1 obowiq,zujqptzez jeden rok, pocz4wszy od dnia

I

stycznia

2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig Dlrektorowi Zakladu Komunalnego w Dgbem Wielkim.

$4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia

i

podlega ogloszeniu

w

spos6b zwyczajowo

przljEty na terenie gminy.
PNZ EWODNICZA
i,a\ Gmin\ Debe Wrt

"""'Y2:,y

Zgodnie z przepisami ustawy

z

dnia

7

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopdtzenin

w wodQ i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (1.j. Dz. U.22006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Zaklad Komunalny

w

DEbem Wielkim przygotowal wniosek

zbiorowego zaopaltzer'ia

w

wodg

i

o

zatwierdzenie taryf dla

zbiorowego odprowadzania Sciek6w, kt6ry zostal

pzedlozony W6jtowi Gminy w dniu 21 pazdziemika 2014 roku.
Obecne taryfy obowi4puj4 do dnia

taryfy mogly wej36 w zycie od

I

3l

gmdnia 2014 roku, w zwi4zku z tym, aby nowe

stycznia 2015 roku, zgodrie z

afi.24 ust. 5 cfowanej

ustawy, Rada Gminy w terminie 45 dni od daty zlozenia wniosku powirma podj46 uchwalg

w sprawie zatwierdzenia taryf.
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopattze]]'la w wodg

i

zbiorowego

odprowadzania dciek6w wykonano zgodnie z tozpotzqdzeniem Ministra Budownictwa z dnia

28 czerwca 2006 r. w sprawie okreilania taryl wzoru wniosku o zatwierdzenie tarlf oraz
warunk6w rozliczef za zbiorowe zaoparzer.ie w wodQ
(Dz.U. 2006 r. Nr 127 poz. S86j.

i

zbiorowe odprowadzanie Sciek6w
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