UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
opracowane przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy o poniższych wartościach:
1) Wysokość cen za dostarczoną wodę:
Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

I

Gospodarstwa domowe

3,48

zł/m3

II

Na cele przemysłowe

5,21

zł/m3

netto

2) Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
Cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

I

Gospodarstwa domowe

4,74

zł/m3

II

Przemysłowi odbiorcy usług i ścieki dowożone
wozami asenizacyjnymi*

7,28

zł/m3

netto

- * zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U z 2006 r, Nr 136, poz. 964).
3) Opłaty dodatkowe za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych:
a. przekroczenie powyżej 50% - 100% stawki podstawowej,
b. przekroczenie powyżej 25%-50 % - 50 % stawki podstawowej,
c. przekroczenie do 25% - 25% stawki podstawowej.
- Za stawkę podstawową, o której mowa w pkt. a, b i c przyjmuje się stawkę opłaty za odprowadzanie
ścieków przemysłowych obowiązującą w okresie rozliczeniowym.
Do cen określonych w pkt 1 - 3 dolicza się podatek od towarów i usług. Wysokość podatku określa
ustawa o podatku od towarów i usług.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków realizowanych na
terenie Gminy Trzebnica przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy w okresie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy i wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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