
UCHWAŁA NR XXXIV/220/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 
30 września 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/220/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 11 września 2017 r.

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 
2018 r.

Lp Taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług

Rodzaj cen 
i stawek opłat

Ceny i stawki netto (zł/m3) Stawka 
podatku VAT

Ceny i stawki  
brutto (zł/m3)

1. Gosp.Dom. cena usługi 
odprowadzania  
ścieków [zł/m3]

4,77 8 % 5,15

2. GD_śc.dow. cena usługi 
odprowadzania 
ścieków [zł/m3]

4,77 8 % 5,15

3. Śc.Dow.Poz. cena usługi 
odprowadzania 
ścieków [zł/m3]

10,89 8 % 11,76

4. Pozostali 
dostawcy

cena usługi 
odprowadzania  
ścieków [zł/m3]

6,30 8 % 6,80

gdzie:

Gospo.Dom. - socjalni dostawcy ścieków (z gospodarstw domowych)

GD_śc.Dow. - ścieki dowożone w celu ich oczyszczenia (bez kosztów transportu) odebrane od gospodarstw 
domowych nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Śc.Dow.Poz. - ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi spoza lub od innych dostawców niż gospodarstwa 
domowe.

Pozostali dostawcy – ścieki dostarczane kolektorem kanalizacyjnym od innych dostawców niż gospodartwa 
domowe.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
reguluje szczegółowy sposób ustalania cen za usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia taryfy organowi
wykonawczemu gminy, który sprawdza, czy zostały one opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje
niektóre koszty pod względem celowości ich ponoszenia.

Ceny i stawki opłat określono na podstawie prognozowanej sprzedaży oraz planowanych niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kałuszyn w planowanym okresie 12 miesięcy.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy.
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