UCHWALA NR XII/85/16
RADY GMINY WROBLEW
z dnia 1 I marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopttrzenie w wodp i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w do urz4dzerl kanalizacyjnych na terenie Gminy Wr6blew

Na podstawie ar1, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
1515, 1045 i 1890) orazarl.24 ust l ustawy zdniaJ czerwca200Ir. ozbiorowym
zaopatrzeniu w wodg izbiorowym odprowadzeniu Sciek6w (Dz. U. 22075 r. poz. 139, 1893) Rada
Gminy Wr6blew uchwala, co nastqpuje:

z20l5r.poz.

$1. Zatwierdza sig na obszarze Grniny Wr6blew taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w zaproponowane przez W6jta Gminy Wr6blew.

52. Taryfy, o kt6rych mowa w ust. I obowi4zywai
do dnia 30 maja 2017 roku

i stanowi4 zalqcznik

bgd4

w

wodE

w okresie od l czerwca 2016 roku

do niniejszej uchwaly.

$3. Wykonanie uchwaty powierza siq W6jtowi Gminy Wr6blew.
7

$4. Zatwierdzone taryfy zostanq podane do publicznej wiadomoSci mieszkafc6w, w terminie
dni od dnia podjEcia niniejszej uchwaly poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri w Urzpdzie

Gminy Wr6blew oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Wr6blew.
$5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

y Gminy

Zalqcznik do uchwaly Nr XII/85/16
Rady Gminy Wr6blew

z dnia 11 marca 2016 r.

Taryty za zbiorowe zaopatrzenie w wodp i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na obszarze Gminy
Wr6blew (w cenach netto). Do cen netto naleiry doliczyd obowi4zuj4cy podatek VAT.

1,
2"

Taryfaza Im3 dostarczanej wody zwodociqg6w wiejskich wynosi:
1) dla cel6w socjalno bytowych -2,50 PLN + VAT
2) dla cel6w produkcyjnych - 3,20 PLN + VAT
Taryfa za lm' Sciek6w wynosi:
l) dla 6ciek6w wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych
ipozaprzemyslowych odbiorc6w uslug w wysoko6ci 2,70 PLN + VAT
2) dla 6ciek6w przemyslowych odbiorc6w uslug w wysoko6ci 7,00 PLN + VAT
Doplaty zaprzekroczenie dopuszczalnych stEzeri dla przemyslowych odbiorc6w uslug.

3.
W pr4rpadkach

wyst4pienia przekroczei stpzeri zanieczyszczeh

w

Sciekach ponad normy

ustalone wtab.l kolumna 4 - dla Sciek6w przemyslowych, dodatkowo pobieranabgdzie oplata za
stpzenia zanieczyszczei, kt6re okreSlane bqd4 na podstawie badari laboratoryjnych. Za przekroczenia
parametr6w dopuszczalny ch nalicza siq oplatE dodatkowq wg wzoru :

procgnt ceny za Scieki okreSlony
x

w Tabeli

X

1

cena 1m3 odprowadzonych Sciek6w

gdzie:
Fz

-

Mz

faktyczna wartoSd wskaZnika zanieczyszczef w Sciekach,

-

dopuszczalna warto66 wskaZnika zanieczyszczei't
oplaty dodatkowe,

w 6ciekach, dla kt6rych nie bpd4 naliczane

js - jednostka stEZenia wg Tabeli

kolumna 4.

Podzia\ wskaZnik6w zanieczyszczeh dla $ciek6w przemyslowych, wielko6ci jednostkowego
stgzenia zanieczyszczeh oraz oplaty dodatkowe za przekroczenie jednostkowego stpzenia
zanieczyszczei, stan i sklad Sciek6w, dla kt6rych nie bpdq naliczane oplaty dodatkowe maksymalne
dopuszczalne stgZenia zanieczy szczeh w Sc iekach.
Tabela

1

Wskafniki

Jedn.

o/o ceny

zanieczyszczeft

StpZeni

z tytulu przyjmowania
Sciek6w za

afis)w
glm'

I
BZT5
CWZT

-Cr

Zawiesina

umownej

przekroczenia
jednostkowych stgZefi
w 1m3 sciek6w

Stan i sklad 5ciek6w,
dla kt6rych nie bgd4
naliczane oplaty

Maksymalne

dodathowe (Mz)
w g/mr

w Sciehach

dopuszczalne stpZenia
zanieczyszczeft

przyjmowanych przez
oczvszczalnie w s/m'

2

J

4

5

200

10

900

2700

200

l0

1s0

l0

600

I

l0

)n

1

700

3600
I

000

os6lna
Fosfor o96lny

50

Uwaga:

W przypadku przekroczenia stgieri w kilku wskafnikach wymiar oplaty ustala

sip jako sump

oplat za przekroczenie poszczeg6lnych wskaZnik6w.
Dopuszczalne wartoSci wskaZnik6w zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej nie rnog4 przekraczad wartoSci okreSlonych w Rozporz4dzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi4zk6w dostawc6w $ciek6w przemyslowych
oraz warunk6w wprowadzania Sciek6w do urzqdzeikanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz.964).

4.

Oplata abonamentowa dla odbiorc6w korzystaj4cych zprzylqczy wodoci4gowych:

Wodomierz
a15 i20

425,32,40, 50,

B0

sprzQzorly
za przyl4cze bez wodomierza

Oplata abonamentowr
2 PLN + VAT
8 PLN + VAT
I5 PLN+VAT
I PLN + VAT

z

m-c netto

