
UCHWAŁA Nr XVI/109/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.139)

RADA GMINY  
uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich taryfę
za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  określoną  w  załączniku  nr  1  do
niniejszej uchwały.
    
§ 2 Zatwierdzona taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej w
Trąbkach Wielkich.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku  i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zbigniew Leszczyński



UZASADNIENIE

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w   Trąbkach  Wielkich  przedstawił  w  dniu
15  października  2015  roku  zgodnie  z  art.  24  ust.2  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 139) Wójtowi Gminy
Trąbki  Wielkie wniosek o zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odbioru
ścieków.

Cena  wody  netto  oraz  cena  ścieków  pozostaje  bez  zmian  w  stosunku  do  roku  poprzedniego,  za
wyjątkiem wysokości  cen za  zrzut  ścieków przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń gminnej  oczyszczalni
ścieków  w  Trąbkach  Wielkich.  Przeprowadzona  analiza  wniosku  taryfowego  wskazuje,  że  taryfy  zostały
opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują
uzasadnienie i wynikają z prowadzonej przez ZGKiM ewidencji księgowej.

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.



Załącznik 
do Uchwały Nr XVI/109/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27 października 2015 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

1) Rodzaje prowadzonej działalności:

l. l Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

l.2 Usługi w zakresie odprowadzania ścieków,

2) Rodzaj i struktura taryfy.

Ustala  się taryfę jednoczłonową, zawierającą cenę odniesioną do l m3 dostarczonej wody lub l m3        

              odprowadzanych ścieków. 

3) Taryfowe grupy odbiorców

Ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zostały skalkulowane dla dwóch grup odbiorców, tj.:

I. Gospodarstwa domowe

II. Przemysł i pozostali odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną

      III. Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

Tabela 1. Wysokość cen za  dostarczoną wodę

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena

Jednostka miary
netto z VAT

I Gospodarstwa domowe 3,35  3,62 zł/m3

II
Przemysł i pozostali

odbiorcy prowadzący
działalność produkcyjną

3,59 3,88 zł/m3

III
Dom Pomocy

Społeczne Zaskoczyn 
   4,15 4,48 zł/m3

Dopłata do ceny 1 m3 wody dla grupy I netto 0,24 zł  brutto 0,26 zł



Tabela 2. Wysokość cen  za odprowadzone ścieki 

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena

Jednostka miary
netto z VAT

I Gospodarstwa domowe 4,31  4,65 zł/m3

II
Przemysł i pozostali

odbiorcy prowadzący
działalność produkcyjną

7,69 8,30 zł/m3

Dopłata do ceny  1 m³ ścieków dla grupy I netto 3,90 zł brutto 4,21 zł

Tabela 3.  Wysokość cen za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń gminnej oczyszczalni ścieków
w Trąbkach Wielkich 

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena

Jednostka miary
netto z VAT

I
Gospodarstwa domowe

za ścieki których PH mieści się w
granicach 5,5 < pH < 9,0

4,70  5,08 zł/m3

II

Przemysł i pozostali odbiorcy
prowadzący działalność

produkcyjną
za  ścieki których PH mieści się w

granicach 5,5 < pH < 9,0

9,19 9,93 zł/m3



Tabela 4  Wysokość dodatkowych opłat  za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń gminnej 
oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich 

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena

Jednostka miary
netto z VAT

I
Gospodarstwa domowe

za ścieki których PH nie mieści
się w granicach 5,5 < pH < 9,0

300  324 zł/zrzut

II

Przemysł i pozostali odbiorcy
prowadzący działalność

produkcyjną
za  ścieki których PH nie mieści
się w granicach 5,5 < pH < 9,0

300  324 zł/zrzut

1). Opłata w wysokości 1,20 zł. od 1 m3 zużytej wody przeznaczona jest na utrzymanie drożności sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach : Sobowidz, Zaskoczyn, Domachowo, Pawłowo, Łaguszewo, Gołębiewo  
Średnie.


