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UcHwAŁA NR xxIIV138/16

RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 30 listopada Ż016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowościChudoba
i Wędrynia w gminie Lasowice Wielkie

Na podstawię art.7 ust. l pkt. 3, art' l8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz" U" z2016r. poz.446 j.t.zpóźn.zm.)oraz afi.24 ust' 1 ustawy zdnia7 czerwca2001 r' ozbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 j.t. z późn. zm. ) Rada
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
$ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzanie ścieków, zawarte we wniosku Gminy Lasowice
Wielkie z dnia2l puździernikaŻ016 r. jak w zalączniku do niniejszej uchwĄ.
$ 2.

Taryfy o których mowa w $ 1 mają zastosowanie do odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia
3l grudnia 2017 roku na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w gminie Lasowiee

2017 roku do dnia

Wielkie.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
$ 4. Uchwała wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ą"D-!"-

Rajmund Kinder
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Załącznik do

UchwĄ Nr XXIII/I38/16

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 listopada 2016
1.

r.

Informacje ogólne:

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa
warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miejscowości Chudoba, Wędrynia w gminie Lasowice
Wielkie na okres l2 miesięcy: od dnia 01.0I.20I'7 r. do dnia 31.12.Ż0l'7 r.
Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopattzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j'Dz.lJ z2015 poz. 139 zpoźn. zm.), z:wanej
dalej ,'ustaw ą" oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictw a z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określaniataryf, wzoru wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę

i

zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.

Nr

127, poz. 886

,,rozporządzeniem''.

z

późn. zm.) zwanego dalej

Ścieki odprowadzane będą poprzez system sieci sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie"
Eksploratorem sieci sanitarnych jak i oczyszczalni ścieków jest przedsiębiorstwo: Wodociągi i Kanalizacja
,,HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku.
2. Rodzaje prowadzonej działalności:

Gmina Lasowice Wielkie świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z
l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz obowiązującego na terenie gminy
Lasowice Wielkie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr
Xl53l15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia23 września2015 r.
nieruchomości w miejscowościChudoba i Wędrynia na podstawie art.7 ust.

3.

Rodzaj i struktura taryf:

Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedkłada przy rozltczeniach za odprowadzanie ścieków bytowych i
mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi taryfę jednolitą jednoczłonową.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców obejrnuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie analiąl odprowadzania
ścieków' atakŻe w oparciu o sposób rozliczen za świadczone usługi. Mając na uwadze pouyŻsze w zakresie

zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową:

a) wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo

-

przemysłowych.

5. Rodzaje i *ysokość cen i stawek opłat:

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i mieszaninę ścieków bytowo przemysłowych
ma Zastosowanie dla wszystkich odbiorców wymienionych w pkt. 4 taryfajednoczłonowa, a rozliczenia
dokonywane są na podstawie ceny wyrazonej w zllm3 odprowadzanych ścieków ( tabela nr
Tabela

1).

1

Wysokośćcen za odprowadzane ścieki
Tarvfowa pruna odbiorców

Lp.

Wyszczesólnienie

Ż

Wszyscy odbiorcy odprowadzaj ący
ścieki bytowe, mieszaninę ścięków

1

bytowo

6'

-

przemysłołlrych.

Warunki roz|iczeń

pomiarowe:

z

Cenaza
odprowadzane

Jednostka miarv

Stawka brutto (z 8%VAT)

4

uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządv

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie

rozporządzenia.
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6.1.Z lnłagi na pełne wyposazenie w wodomierze główne budynków zlokalizowanych w miejscowości
Chudoba i Wędrynia, ilośćodebranych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
jako równą ilościdostarczanej wody.
6.1.1 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilośćpobranej wody
ustala się na podstawie średniego zuĘcia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

działania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe- na podstawie średniego zuĘcia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuĘcia wody w roku ubiegĘm i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza o ile umowa nie stanowi inaczej.

6.2"IlośÓ ścieków w budynkach wyposazonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań

tychurządzeń.
6.3" Ilośćodprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, ktotzy zainstalowali na własny

kosŻ wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości róŻnicy odczytów wodomierza głównego i
dodatkowego.
6.4. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków w razie braku urządzenia pomiarowego,
ilośó ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zuĘcia wody, a w przypadku
braku odniesienia w tych normach - jako równą ilościścieków określonejw umowie.

6'5. Nalezności za zbl,orowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek oraz
odpowiadające im ilości świadczonych usług.

o ile

umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane sązakuŻdy
miesiąc w trzymiesię cznym okresie rozliczeniowym'
6.6'

6.7. odbiorca usfug dokonuje zapłaĘ za odprowadzone ścieki w terminie określonych w fakturze"
7.

Warunki stosowania cen i stawek opłat:
7

"7.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady technologiczne i tecbniczne. Stąd brak mozliwości zróznicowania kosztów odprowadzanych
ścieków.
Zakres usług w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków jest jednakowy dla wszystkich odbiorców
usfug. Stawk a za m3 odprowadzanych ścieków bytowych, mieszaninę ścieków bytowo _ przemysłowych j est
taka sama dla wszystkich odbiorców.
7.2. Standardy jakościowe obsługi usług.

określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które
rvynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz w Uchwale Nr X/53/15 Rady Gminy Lasowice
Wielkie z dnia23 września201'5 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
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