
 
Uchwała Nr ZK.XXXVIII.0007.287  .201 

Rady Gminy Dębe Wielkie 

 z dnia   28  listopada 2013 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2001r., Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. 

Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), na wniosek Zakładu Komunalnego w Dębem 

Wielkim, Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków opracowane przez Zakład Komunalny w Dębem Wielkim w następującej wysokości: 

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/Stawka opłaty w zł.  

1. 2. 3. 4. 

1. 
Gospodarstwa 

domowe 

1. Cena za dostarczoną wodę za m³ 3,56 

2. 

Stawka opłat abonamentowych za 

utrzymanie w gotowości urządzeń 

wodociągowych odb/m-c  

2,72 

2. 

Pozostali 

odbiorcy 

 

1. Cena za dostarczoną wodę za m³ 3,56 

2. 

Stawka opłat abonamentowych za 

utrzymanie w gotowości urządzeń 

wodociągowych odb/m-c 

2,72 

 

 

 

 



Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/Stawka opłaty w zł.   

1. 2. 3. 4. 

1. 
Gospodarstwa 

domowe 

1. 
Cena za odprowadzenie m³ 

ścieków 
5,89 

2. 

Stawka opłat abonamentowych za 

utrzymanie w gotowości urządzeń 

kanalizacyjnych odb./m-c 

2,72 

2. 
Pozostali 

odbiorcy 

1. 
Cena za odprowadzenie m³ 

ścieków  
5,89 

2. 

Stawka opłat abonamentowych za 

utrzymanie w gotowości urządzeń  

kanalizacyjnych odb./m-c 

2,72 

 

§ 2 

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez jeden rok, począwszy od dnia 1 stycznia 

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu             

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przygotował wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który został 

przedłożony Wójtowi Gminy w dniu 22 października 2013 roku. 

 Obecne taryfy obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 roku, w związku z tym, aby nowe 

taryfy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2014 roku, zgodnie z art. 24 ust. 5 cytowanej 

ustawy, Rada Gminy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku powinna podjąć uchwałę           

w sprawie zatwierdzenia taryf. 

 Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz.U. 2006 r. Nr 127 poz. 886). 

 


