
UCHWAŁA NR XXVII/202/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Obrowo na okres od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r., poz. 730) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Obrowo na okres od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r. w następujących wysokościach:

1) za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę położonych na terenie gminy Obrowo 
w wysokości – 3,17 zł netto + 8 % VAT (3,42 zł brutto);

2) za 1 m3 wody pobieranej w miejscowości Obory z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę należących do 
Lubickich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Dolny w wysokości - 4,53 zł. netto + 8 % 
VAT (4,89 zł brutto);

3) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy 
Obrowo w wysokości – 4,51 zł netto + 8 % VAT (4,87 zł brutto);

4) za 1m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych za pomocą elektrycznych 
przydomowych przepompowni ścieków w wysokości – 4,29 zł netto + 8% VAT (4,63 zł brutto);

5) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych -8,80 zł netto + 8 % VAT (9,50 zł 
brutto);

6) za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu gminy Obrowo do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 12,10 zł 
netto+ 8 % VAT ( 13,07 zł brutto);

7) za 1 m3 ścieków pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanych do 
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo 
w wysokości - 6,08 zł netto + 8 % VAT ( 6,57 zł brutto);

8) za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na 
terenie gminy Obrowo w wysokości – 9,09 zł netto+ 8 % VAT ( 9,82 zł brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo 
i sołectwach oraz miejscowej prasie.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 328) Rada Gminy ma obowiązek raz
w roku ustalić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy.
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