
UCH\VALANr202/XXII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
/ dnia 27 wrzesnia 2012 r.

w sprawie zattvierdzcnia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania sciekow

Na podstawie art. 18 ust.2 pkl 15 ustawy z dnia 8 niarca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz.U.z2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust I. ust. 5 i ust. 10 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z pozn. zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nastepuje:

Zatwicrdza sie taryfy dla zbiorowego zaopairzenia w wode i zbiorowego odprowadzcnia
sciekow. okreslonc w zalaczniku do niniejszej uchwalv.

laryfy: o klorych mowa w §1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakladu Gospodarki
Komunalncj i Micszkaniowej w Chorzelach, obowiazuja w okresie od dnia 01 stycznia 2013
r. do dnia 31 crudnia 2013 r.

Wykonanie uchwalv powicrza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4
1. Iraci moc Uchwala Nr 111/XJII/l 1Rady Miejskicj wChorzelach z dnia 15 listopada 2011

roku w sprawie zatwierdzenia taryf oplat za wode dostarczona z gminnych urzadzeri
wodociagowych.

2. Traci moc Uchwala Nr 40/V1I/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007
roku \v sprawie zmiany oplat za scieki wprowadzane do miejskich urzadzeri
kanalizacyjnych.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do Uchwalv Nr 202/XXII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzcsnia 2012 r.

laryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow.

Opis Cena netto
Cena brutto

(Vat 8%)
Jednostka

miarv

Grupa I Cena 1 m1 dostarczanej wodv 1.60 K73 1 m3
Grupa 11 Cena za odbior 1 nr' sciekow bytowych

dla gospodarstw domowych: dla
zakladow uzytecznosci publicznej.
zakladow uslugowych i produkcyjnych
odprowadzajacvch scicki o charakterze
gospodarstw domowvch.

1.90 2.05 1 m*

Grupa III Cena za odbior 1 nr' sciekow dla
zakladow przemvslowvch. 5.20 5.62 1 in

feeworiNiczAcy

V»(*r
n Bnezicki



Uzasadnienic

do uchwah Nr 202/XX11/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 r.

w sprawie zaftvierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania sciekow

Wnioskiem z dnia 24.09.2012 r. Zaklad Gospodarki Komunalncj i Micszkaniowej w
Chorzelach. wystapil o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i
odprowadzanie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej. Stawka oplaty za dosiarczana wode
pozostajc bez zmian. Proponowane zroznicowanic. w grupach. wielkosci stawek za
odprowadzonc scieki podyktowane jest wiekszym stopniem trudnosci oczyszczania sciekow
po przetworstwie mleezarskim. w ktorym zawartosc ladunkow BZT5, ChZT-Cr. zawiesinv i
ekstrakiu eterowego. fosforu i azotu jest wiekszy wstosunku do sciekow komunalnych. a'co
za tym ldzie wiekszc sa koszty oczyszczania tych sciekow. Scieki doplvwajace do
oczyszczalni z zakladow mleczarskich stanowia 80 % wszystkieh sciekow. Przekroczcnia w
stczeniach parametrow BZT5. ChZT-Cr: zawiesinv i ekstrakiu etcrowego. fosforu i azotu
angazuja wszystkie dostepne urzadzenia do oczyszczania sciekow odprowadzanvch do
odbiornika.

Zatwierdzenie cen oraz stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie sciekow nastepuje na podstawic ustawy z dnia 7czenvca 2001 r. o zbiorowvm
zaopatrzeniu wwode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z2006 r. Nr 123 poz.
858 z pozn. zm.) oraz w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28
czcruca 2006r. w sprawie okreslania taryf. wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunkow rozliczcii za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekow
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z pozn. zm).

Przcprowadzona analiza zlozonego wniosku taryfowego wskazuje. ze taryfy
opracowanc zostaly zgodnie z wyzcj wymienionymi przepisami^a wykazane we wniosku
koszty znajduja swoje uzasadnienic i odniesienie wprowadzoncj przez, Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowcj wChorzelach ewidencji ksiecowej.


