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UCHWAŁA NR XXxIVl}l8/l1
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania Ścicków na tercnie miejscorvości
Chudoba i Wędrynia w Gminie Lasowice Wiellrie.

Na podstawie afi'7 r.rst' l pkt.3. art. 18 ust.2 pkt. 15 r'rstawy zdnia 8lllarca 1990 o sanorządzie gllrinnynt
(t.j. Dz. U. z2017 r' poz.1875) orazart.24 ust. 1 ustawy zdnia7 częrwca 2001 r' o zbiorowytlr zaopatrzeniu
wwodę izbiorowym odprowadzarriu ścieków (t.j. Dz.IJ' z201] r. poz' 328zpożn. zm. ) Rada Gminy
Lasowice Więlkie uchwala, co następuje:

$ 1. Zatrvierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzanie ścięków w gtnine Lasowice Wielkie' Zawartą we
wniosku Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 pażdziernika 20l7 r. jak w załączllil<u do niniejszej uchwały.

$ 2. Taryfa o której llowa w $ 1 ma zastosowanie do odbiorLl ścięków w okresię od dnia 1 stycznia
2018roku do drria 31grudnia 2018 roku na tet'enie rniejscowoŚci Chudoba iWędryrria r,vgrr-rinie Lasowice
Wielkie.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gniiny Lasowice Więlkie.

$ 4. Uchwała wclrodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gnliny

fu^e/-
Rajmund Kinder
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/Ż18117

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia29 listopada 2017 r.

1. Infornracjc ogólnc:
Nirriejsza taryfa stanowi Zeslawienie stawek opłat za zbiorowe odprowadzarrie ścieków oraz określa

warunki ich stosowania obowiązLrjące na terenie nriejscowości Cliudoba, Wędrynia w gminie Lasowice Wielkie
na ol<l'es 12 miesięcy:od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.20i8 roku

"faryfa została opracowana zgodrrie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyrrr
zaopatrzenlrt w wodę i zbiororvym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. IJ z2O1'l poz.328 z pożn. zm.), zwane1
dalej ,,ustawą" o|az przepisarli rozporządzenia Ministra Br-rdownictwa z dnia28 czerwca 2006 r. w sprawió
ol<reślania taryl, wzoru wniosku o zatrvierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń zazbiorowe zaopatrzenie r'v
r'vodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (tj. Dz" U. z2017 r. poz.1701) zwanego dalej ,,rozporządzęniem''.

Scieki odprowadzane będą popLzez system sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w
Trzebiszyrlie. Eksploratorern istniejącyclr sieci kanalizacji sanitarnyclr jak i oczyszcza|ni ścieków jest
pr'zedsiębiorstwo: Wodociągi i l(analizacja,,HYDRoKoM" Sp. z o.o. rv l(luczborku"

2' Rodzajc pron'adzonej działatnoŚci:
Gtnitra Lasorvice Więlkie świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z

nieruchomości rv Iniejscowości Chudoba i Wędrynia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy zdtńa8 niarca l990
roku o samorządzie gnrinnynr (Dz.U. z2016 poz. 446 z pożn. zrn') oraz obowiązującego na terenie gminy
Lasor,vice Wielkie Regulanrinu dostarczania ivody i odprowadzania ścieków zatrvierclzonego Uchwałą Nr
Xl53l15 Rady Gllliny Lasowice Wiell<ie zdnia23 września 2015 r"

3. Ilodzaj i struktura taryfy:
Wójt Gnliny Lasowice Wielkie przedkłada za odprowadzanie Ścieków bytowych i mieszaninę Ścieków

bytowych ze ściekam i przemysłorvynr taryfę j ednol itą j edtloczłolrową.

4. l'aryforvc grupy odbiorcórv usług:
Taryfowa grLrpa odbiorcórv obejrnuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie dostępności danych

odtloszącyclr się do poszczególnych r'odzajów kosztórł,, analizy odprowadzarria ścieków, a p.kźe w oparcit-t o
sposób toz\iczeń za śr'r,iadczone usługi. Mając na uwadze powyzsze w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową:
a) lvszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo - przenrysłowyclr.

5. Rodzajc i wysokość ccn i stawelr oplat:
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowyclr i tnieszaninę ścieków bytowo

przenrysłolvyclr tna zastosolvatlie dla wszystkich odbiorców wyrlienionyclr w pkt.4 taryfa jednoczłonor'va, a
rozliczenia dol<otlywatle są tla podstarvie ceny rvyrazonej w złlm3 odprowadzarrych ścieków ( tabela nr 1).

Tabela I

Wysokość Cen za oclprowadzarre ścieki

Lp. Tarylorva gru1ra odbiorcórv Wyszczególnienie Jcdnostka miary Cena w zł

netto brutto z
8%VAT

2 3 4 -5

Wszyscy odbiorcy odprowadzający
ścieki bytowe, nrieszalritle ścieków

bvtowo _ Drzetrrvsłowvcłl.

Cenaza
odprowadzane

ścieki
złlm3 6,63 /. lo
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6. Warunki roz|iczefi z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomoŚci w pr'zyrząily i urządzenił potniarowc:
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustarvy i

rozporządzenia. Z ttwagi na pełne wyposazenie w r,vodonrierze główne budynków zlokalizor'vanyclr w
miejscowoŚci Chudoba i Wędrynia, ilość odebranycli ściekólv ustala się rra podstawie wskazań wodotniel'za
głównego, jako równą ilości dostarczanej wody.
1. Ilośó odebranyclr ścieków ustala się na podstawie wskazati wodomierza głównego, jako rórvną ilości

dostarczanej wody"
2. W przypadku str,vierdzenia nieprawidłowego działariia wodomierza głównego ilośÓ pobrarrej lvody ustala się

na podstawie średniego zuŻycia wody w okresie 3 nliesięcy przed stwierdzenieln niesprawności działania
wodomierza, a gdy nie jest to nozliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznynl okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego ztlżycia wody W roi<tt ubiegłyn i liczby rliesięcy
nieprawidłowego działania rvodoniierza o ile utnowa nie stanowi inaczej.

3' I1ość Ścieków w budynl<ach wyposazonyclr rv urządzenia pomiarowe ustala się rra podstar.vie wskazań tycl-r

tłrządzen.
4. IlośÓ odprowadzanych ścieków w roziiczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalolva1i na własny koszt

lvodomielz dodatkowy, ustalana jest w wysokości rcŻnicy odczytólv rvodonlierza głównego i dodalkorvego.
5. W przypadku świadczenia usług odprorvadzania ścieków w razie bral<u ur'ządzenia poniiarolvego, ilość

ścieków ustala się zgodrrie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zuzycia wody, a lv przypadku bral<u
odrriesienia w tych normach - jalco równą ilości ścieków określonej w utnor,vie"

6" Nalezności za zbiorowe odplolvadzanie ścieków rrstała się jal<o iloczyll tar'y1bwyclr celr i stawek ot'az
odpowiadające inr ilości śrviadczonych usłrrg.

7. o ile unrowa nie stanowi inaczĄ, opłaty za zbiorowe odprowadzanię Ściekórv pobierane są za kazdy nriesiąc
w trzymiesi ęczllylll oklęsie l'ozl iczeniowym 

"

8' odbiol'ca uslug dol<orluje zapłaty za odplowadzone ścieki na wat'unkach i rv terminie określorlych lv ltmorvie.

7. Warunl<i stosowania cen i stawek oplat:
7 "l. Zal<res świadczonych usług dIa poszczególnych taryfowych grup odbiorcórv"

Zbiororve odprowadzanie ścieków dokonyr,vane jest dla rvszystkicli odbiorców usług z rliiejscowości
ChLrdoba i Wędrynia w oparciu o takie same zasady technologiczrre i techniczne. Stąd bral< lllozlilvoŚci
zróżtricowania kosztów od prowadzanyclr ściekór.v.

Zakres ttsług w przypadku zbiorowego odpror.vadzania ścieków jest jednakorvy dla rvszystlriclr
odbiorców usług" Stawka za tn3 odprowadzanych ścieków bytowych, mieszaninę ściel<ów bytorvo -
przemysłowyclr j est taka sama dla wszystkicli odbiorców rrsług.

7'2 Standardy jalrościorve obslugi usług.
określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakoŚciowych obslr"rgi l<lientórv, które

rvynikają z obowiązujących orzepisów prawnych oraz w Uchivale Nr X/53/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z
dnia 23 rvrzeŚnia 20 15 r. w spr'awie uchwalerria regulanlinu dostarczania ivody iodprowadzania ścieków nil
terenie Grniny Lasowice Wiell<ie,
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