UCHWAŁA NR IV/11/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 stycznia 2015 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (
Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Pruszcz Gdański dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez „Eksploatator”
Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 obowiązują od 15 lutego 2015 r. do 14 lutego 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 4. „Eksploatator” Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, ogłasza zatwierdzone taryfy na swojej
stronie internetowej oraz w miejscowej prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 19 stycznia 2015 r.

TARYFY CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRUSZCZ
GDAŃSKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 15 LUTEGO 2015 R. DO 14 LUTEGO
2016 R.
Lp.

Odbiorcy
indywidualni
Grupa 1
Netto
Brutto

Podmioty
gospodarcze
Grupa 2
Netto
Brutto

Cena za dostarczaną wodę
(zł /m3)

3,07

3,32

3,07

3,32

Opłata abonamentowa – woda (zł za miesiąc
za odbiorcę)

2,00

2,16

2,00

2,16

Cena odbieranych ścieków
(zł /m3)

6,34

6,85

6,46

6,98

Opłata abonamentowa – ścieki (zł za
miesiąc
za
odbiorcę)

2,00

2,16

2,00

2,16

Wyszczególnienie

1

2

3

4
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Uzasadnienie
EKSPLOATATOR Sp. z o.o. - z siedzibą w Rotmance ul. Sportowa 25 wystąpiła z wnioskiem
w dniu 5 grudnia 2014 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pruszcz Gdański.
Wniosek został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze
uchwały Rady Gminy.
Rada Gminy podejmuje uchwałę w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli został
sporządzony zgodnie z przepisami.
W stosunku do 2014 roku cena brutto za dostarczaną wodę odbiorcom indywidualnym została
podwyższona o 0,24 zł/m3 brutto, a cena brutto za odbiór ścieków dla odbiorców
indywidualnych została podwyższona o 0,09 zł/m3.
Stawki opłat abonamentowych zostały takie same jak w roku poprzednim.
Stawki opłat za dostarczaną wodę dla podmiotów gospodarczych wzrosły o 0,06 zł/m3 brutto,
a stawki opłat za odbiór ścieków zostały na tym samym poziomie.
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