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Uchwata Nr239/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie 5ciek6w dia gminy Kalety

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza,dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) orazart. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2006 roku Nr
123, poz. 858 z p6zn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

Zatwierdzii dia Urzedu Miejskiego w Kaletach taryfe dia zbiorowego odprowadzania sciek6w z terenu
gminy Kalety, stanowia,ca, zata.cznik do niniejszej uchwaty.

§2

Taryfa obowia,zuje przez okres 1 roku, od dnia 01 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 r.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si§ Burmistrzowi Miasta.

§4

Uchwata wchodzi w±ycie zdniem 01 maja 2013 roku.
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Zatqcznik
do uchwaiy Nr 239/XXV1/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 marca 2013 roku

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA §CIEKOW

Obowi^zuj^ca na terenie Gminy Kalety
na okres od 01 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

zatwierdzona uchwata, Rady Miejskiej w Kaletach
Nr 239/XXVI /2013 z dnia 21.03.2013 r.

Kalety, dnia 21 marca 2013 roku
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1. Informacje ogblne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek optat za zbiorowe odprowadzanie sciekow

obowia.zuja.ce na terenie gminy Kalety na okres 12 miesiecy od dnia 01 maja 2013 roku

do 30 kwietnia 2013 r.

Taryfowe ceny i stawki optat opracowane zostato na podstawie zasad okreslonych w art. 20 - 23

ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekbw {Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), zwanej dalej ,,ustawa." oraz przepis6w rozporza,dzenia

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku

o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczeh za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe

odprowadzanie sciekdw (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej ,,rozporza.dzeniem".

2. Rodzaje prowadzonej dziatalnosci

Kanalizacia

Gmina Kalety odbiera scieki z czesci miasta, objetej kanalizacjq sanitarna., a mianowicie od:

odbiorc6w indywidualnych,

przedsiebiorc6w,

jednostek organizacyjnych gminy,

innych podmiot6w,

Scieki sa. odprowadzane do miejskiej oczyszczalni Sciek6w w Kaletach, kt6ra jest wJasnoScia. gminy

Kalety. Eksploatacja. miejskiej oczyszczalni zajmuje sie Urza.d Miejski w Kaletach.

Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej utrzymywanej i eksploatowanej przez Urza^d Miejski w Kaletach

wynosi 31,3 km i obsluguje ok. 5760 mieszkahc6w.

3. Taryfowe grupy odbiorcow ustug.

Uwzgledniaja.c koszty eksploatacji urzadzeh kanalizacji sanitarnej (aktualnie cata kanalizacja sanitarna

jest grawitacyjna) ustalono dwie grupy odbiorcow.

Grupa

GRUPA 1

GRUPA II

GRUPA III

Nazwa odbiorc6w

Gospodarstwa domowe podta.czone do kanalizacji sanitarnej.

Pozostali odbiorcy podla.czeni do kanalizacji sanitarnej.

Odbiorcy zrzucaja.cy scieki na punkt zlewny.



4. Rodzaje i wysokosci cen i stawek oplat

W rozliczeniu z poszczegblnymi grupami odbiorcbw usfug zastosowano jednq taryf§ w wysokosci

Grupa

GRUPA 1

GRUPA II

GRUPA III

Nazwa odbiorcdw

Gospodarstwa domowe
podla^czone do
kanalizacji sanitarnej
Pozostali odbiorcy
podta.czeni do
kanalizacji sanitarne]
Odbiorcy zrzucaja,cy
scieki na punkt zlewny

Cena netto za 1 mj

odprowadzanych sciek6w

4,27 zl

4,27 zl

4,27 zl

Cena brutto
(z podatkiem VAT) za 1 m3

odprowadzanych sciek6w
4,61 zl

4,61 zl

4,61 zl

5. Warunki rozliczeh z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci w przyrzqdy
i urz<)dzenia pomiarowe.

Dostawc6w sciekow rozlicza sie na podstawie odczytbw z wodomierzy przez pracownikbw

eksploatatora miejskich wodocia.gow raz na miesia,c.

W przypadku braku wodomierza odbiorcy rozliczani 53 na podstawie okreslonych przecietnych norm

zuzycia wody zgodnie z rozporza.dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Mr 8, poz. 70).

W przypadku niesprawnosci wodomierza gt6wnego, jezeli umowa nie stanowi inaczej, ilosc odebranych

sciekbw ustala sie na podstawie sredniego zuzycia wody w okresie 6 miesiecy przed stwierdzeniem

niesprawnosci wodomierza.

Pozostate szczeg6ly zasady rozliczeh okreslone sa, w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania

sciek6w obowiqzuja,cym na terenie gminy Kalety.

Odbiorca usJug dokonuje zap^aty za odbibr sciek6w na warunkach i w terminie okreslonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek optat

Zbiorowe odprowadzanie sciekbw dokonywane jest dla odbiorc6w w oparciu o takie same zasady

technologiczne i techniczne, dotyczy to zar6wno budynk6w jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz

budynk6w uzytecznosci publicznej.

W zakresie swiadczonych uslug realizujemy zadania okreslone w regulaminie dostarczania wody

i odprowadzania sciek6w oraz umowach z poszczegblnymi odbiorcami uslug kanalizacyjnych.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza, taryfa, stosowane sa. przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawa

z dnia 7czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekbw

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pbzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.


