Uchwała Nr 0007.XXXVI.236.2017
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych
przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r.
poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków obowiązujące na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez
firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, na okres: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
§2. Taryfa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Heś

Uzasadnienie
Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gminy Suchy Dąb jest firma
Ecol-Unicon Sp. z o.o. W związku z powyższym firma przedłożyła wniosek o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy
Dąb Wójtowi Gminy – Barbarze Kamińskiej. Przedłożone taryfy zostały opracowane
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi do tejże ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach
określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrywania w wodę na terenie gminy Suchy Dąb.

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska

Załącznik do uchwały
Nr 0007.XXXVI.236.2017
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 29 listopada 2017 r.

Tab. A. taryfa dotycząca zaopatrzenia w wodę

lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek

Taryfa netto

1. Cena netto usługi zaopatrzenia w
wodę zł/m3
1

Grupa 1

4,65 zł

2. Stawka netto opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł/m-c

-

Tab. B taryfa dotycząca odprowadzania ścieków

lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek

Taryfa netto

1. Cena netto usługi odprowadzania
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej
w zł/m3
2. Stawka netto opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł/m-c
1

Grupa 1

3. Cena netto usługi odprowadzania
ścieków do punktu zlewnego na
oczyszczalni ścieków Suchy Dąb w
zł/m3
4. Cena netto za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków
spełniających parametry ścieków
socjalno –bytowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zł/m3

10,02 zł

-

5,00 zł

16,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Heś

