
                    

                                UCHWAŁA NR   VI/42/15  
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie  art.  18  ust  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku 
o samorządzie gminnym ( j.t  Dz.U. z 2013 r. poz. 594,  ze zm. ) w związku 
z  art.  24  ust.  1   i  ust.  10  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j.t Dz.U. z 2015r. 
poz. 139 ) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie  ścieków  przedstawione  przez  Zakład  Inżynierii  Komunalnej 
Sp. z o. o. w Trzciance, jak w załączniku do uchwały.

§  2.   Taryfy  obowiązują   w  okresie  od  15  kwietnia  2015  roku  do 
14 kwietnia 2016 roku.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4.   Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

                                                                                                  



Załącznik
do uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 lutego 2015r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Trzcianka obowiązujące w okresie od 
 15 kwietnia 2015 r. do  14 kwietnia 2016r.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka 
miary

1 2 3 4 5 6
1. Cena wody –

wszyscy  odbiorcy  na 
terenie gminy

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 3,53 3,81 zł/m3

2. Opłata  abonamentowa 
za  utrzymanie  w 
gotowości  urządzeń 
wodociągowych

Opłata miesięczna 1,66 1,79 zł/miesiąc

3. Cena ścieków – 
wszyscy  odbiorcy  na 
terenie gminy

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków

5,82 6,29 zł/m3

4. Opłata  abonamentowa 
za  utrzymanie  w 
gotowości  urządzeń 
kanalizacyjnych

Opłata miesięczna 4,16 4,49 zł/miesiąc

5. Cena za wodę pobraną
z publicznych studni i 
zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 3,53 3,81 zł/m3

6. Cena  za  zużytą  wodę 
do  zasilania 
publicznych  fontann  i 
na  cele 
przeciwpożarowe

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 3,53 3,81 zł/m3

7. Cena  za  zużytą  wodę 
do  zraszania 
publicznych  ulic  i 
terenów zielonych

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 3,53 3,81 zł/m3

8. Opłata  za  rozliczenie 
lokatora  w  budynku 
wielolokalowym

Opłata miesięczna za 
rozliczenie od 
każdego lokatora

5,00 5,40 zł/miesiąc/lok

9. Cena za odprowadzanie 
wód  opadowych  i 
roztopowych  do  sieci 
deszczowych

Cena za 1 m2 
powierzchni 
zanieczyszczonej 
miesięcznie

0,05 0,054 zł/1m2/miesięc
znie



U Z A S A D N I E N I E

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z  2015 r. 
poz.  139  ),  rada  gminy  zatwierdza  w  drodze  uchwały,  taryfy  za  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w ciągu 45 dni od dnia 
złożenia  wniosku  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo  –  kanalizacyjne. 
Natomiast  wniosek  w  tej  sprawie  przedsiębiorstwo  wodociągowo  – 
kanalizacyjne  składa  w terminie  70  dni  przed  planowaną  datą  wejścia  taryf 
w życie ( art. 24 ust. 2). 

W związku ze złożonym w dniu 30 stycznia 2015 r. wnioskiem Zakładu 
Inżynierii  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w Trzciance  w sprawie  zatwierdzenia  ww. 
taryf,  Rada  Miejska  Trzcianki  zobowiązana  jest  do  zatwierdzenia  taryf 
w terminie do 17 marca 2015r.

W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zatwierdzeniu 
taryf  w  tym terminie,  taryfy  wchodzą  w  życie  po  upływie  70  dni  od  dnia 
złożenia wniosku ( art. 24 ust. 8). Taryfy obowiązują przez 1 rok ( art. 24 ust. 10 
ustawy). 

Na podstawie przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  dokonałem  weryfikacji  taryf 
i stwierdzam, że zostały one opracowane zgodnie z przepisami ustawy.
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