UCHWAŁA NR XXXII/184/2017
RADY GMINY DOBRE
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie minnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566) uchwała się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń
zaopatrzenia w wodę w wysokości:
1) dla ludności

- 2,92 zł/m3 brutto;

2) dla podmiotów gospodarczych

- 3,28 zł/m3 brutto.

§ 2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1m3 ścieków wprowadzanych do
zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:
1) za ścieki bytowe;
a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 3,92 zł/m3 brutto;
b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię

- 3,13 zł/m3 brutto.

2) za ścieki komunalne;
a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 5,20 zł/m3 brutto;
b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię

- 4,63 zł/m3 brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba
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UZASADNIENIE

Podstawą ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do oczyszczalni komunalnej jest
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827). Zgodnie z
art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o
wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość opłaty za ścieki dowożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Dobrem
ustala się w oparciu o koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dobrem.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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