UCHWALA NR XXIII/205/16
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 20l5r. poz.139 ze zmianami)
Rada Gminy Lubasz
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Lubasz przedstawione we wniosku złożonym przez Gminny
Zakład Komunalny sp. z 0.0. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
w następującej wysokości:
1). wysokość stawki netto za wodę na terenie gminy Lubasz
al 3,50 zł + VAT 1m3,
bl 2,50 + VAT - miesięczna opłata abonamentowa.
2). wysokości stawek netto za odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz
al 4,96 zł + VAT 1m3 - dla dostawców indywidualnych,
bl 6,20 zł + VAT 1m3
- dla zakładów produkcyjnych i przemysłowych,
ci 1,00 zł + VAT 1m3
- za ścieki dowożone.
§ 2. Ustala się następujące wysokości dopłat netto:
a) dopłata do 1 rrr' ścieków dostarczanych przez osoby fizyczne systemem kanalizacji
sanitarnej w wysokości 4,35 zł + VAT 1m3,
b) dopłata do 1 rrr' ścieków dostarczanych przez zakłady produkcyjne i przemysłowe
systemem kanalizacji sanitarnej w wysokości 3,11 zł + VAT 1m3,
c) dopłata do 1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w wysokości
8,31 zł + VAT 1m3.
§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 oraz dopłaty, o których mowa w § 2 obowiązują od dnia
1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2017 roku.
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Uzasadnienie

Podstawą do zatwierdzenia jest przedłożony przez Gminny Zakład Komunalny sp. z 0.0.
w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz wniosek o zatwierdzenie taryf za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Projekt wniosku w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków przewiduje taryfę na
poziomie 9,31 zł/m". Ustalono ceny:
- dla dostawców indywidualnych 4,96 zł/m" netto,
- dla zakładów produkcyjnych i przemysłowych 6,20 zł/m" netto
powodują konieczność ustalenia dopłat w wysokościach odpowiednio 4,35 zł/m" netto od
ścieków dostarczanych przez osoby fizyczne i 3,11 zł/m" od ścieków dostarczanych przez
zakłady produkcyjne i przemysłowe. Ścieki dowożone objęto stawką 1,00 zł/m", wywołuje to
konieczność dopłaty w wysokości 8,31 zł/nr'.
Zakładając, że osoby fizyczne dostarczają do oczyszczalni ścieków kolektorami 115.000 m'
ścieków, zakłady produkcyjne i przemysłowe 10.000 m", zaś wozami asenizacyjnymi
dostarczanych jest 15.000 m' ścieków, łączna wysokość dopłaty z tego tytułu wynosi w 2017
roku 656.000,00 zł netto (708.480,00 zł brutto).
Cena wody w wysokości
dopłaty do wody.

3,50 zł/m" pokrywa wielkość taryfy. Nie istnieje konieczność

Powyższe jest zgodne z art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
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