UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w Gminie Luzino
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)1) w związku z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 z późn. zm.)2)3) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunku rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w Gminie Luzino.
1) Taryfa I - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz
podmiotów publicznych, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest wskazanie
wodomierza głównego. Opłata według taryfy I obejmuje:
a) opłatę abonamentową, w zależności od ø wodomierza głównego, w wysokości, o której mowa
w § 2 uchwały,
b) za 1m3 zużytej wody cenę – 2,90zł,
c) za 1m3 zrzuconych ścieków cenę – 4,47zł.
2) Taryfa II - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz
podmiotów publicznych, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza
głównego, a podstawą rozliczenia opłat za ścieki jest różnica wskazań wodomierza głównego i wodomierza
liczącego zużycie wody nie odprowadzonej do kanalizacji. Opłata według taryfy II obejmuje:
a) opłatę abonamentową, w zależności od ø wodomierza głównego, w wysokości, o której mowa
w § 2 uchwały,
b) opłatę abonamentową, w zależności od ø wodomierza liczącego zużycie wody nie odprowadzonej do
kanalizacji, w wysokości, o której mowa w § 2 uchwały,
c) za 1m3 zużytej wody cenę – 2,90zł,
d) za 1m3 zrzuconych ścieków cenę – 5,66zł.
3) Taryfa III - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz
podmiotów publicznych, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza
1) Dalsze

zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. UE L Nr
135 str. 40, zm. z 1998 r. Nr 67 poz. 29, z 2003 r. Nr 284 poz. 1, z 2008 r. Nr 311 poz. 1, z 2013 r. Nr 353 poz. 8), 2)
dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.Urz. UE L Nr 330 str. 32, zm. z 2003 r. Nr 284 poz. 1, z 2009 r. Nr 188 poz. 14), 3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia
23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. UE Nr
327 str. 1, zm. 2001 r. Nr 331 poz. 1, z 2008 r. Nr 81 poz. 60, Nr 348 poz. 84, z 2009 r. Nr 140 poz. 114, z 2013 r. Nr
226 poz.1, Nr 353 poz. 8, z 2014 r. Nr 311 poz. 32)
3) Dalsze zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.278 i Nr 238, poz. 1578,
z 2012 r. poz. 951, poz. 1513
2) Niniejsza
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głównego, a podstawą rozliczenia opłat za ścieki jest wskazanie urządzenia pomiarowego głównego. Opłata
według taryfy III obejmuje:
a) opłatę abonamentową, w zależności od ø wodomierza głównego, w wysokości, o której mowa
w § 2 uchwały,
b) opłatę abonamentową za urządzenie pomiarowe, w wysokości, o której mowa w § 2 uchwały,
c) za 1m3 zużytej wody cenę – 2,90zł,
d) za 1m3 zrzuconych ścieków cenę – 5,66zł.
4) Taryfa IV - dla podmiotów zrzucających ścieki do Głównej Pompowni Ścieków na oczyszczalni ścieków
w Luzinie. Opłata według taryfy IV obejmuje:
a) za 1m3 zrzuconych ścieków cenę – 3,02zł.
5) Taryfa V - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz
podmiotów publicznych, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest rozliczenie ryczałtowe
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku, Dz.U. Nr 8, poz.70). Opłata według taryfy V obejmuje:
a) opłatę abonamentową za przyłącze w wysokości, o której mowa w § 2 uchwały,
b) za 1m3 zużytej wody cenę – 2,90zł,
c) za 1m3 zrzuconych ścieków cenę – 5,66zł.
§ 2. Zatwierdza się następujące stawki opłaty abonamentowej:
Wodomierz
ø 15 i 20
ø 25, 30 i 40
ø 50, 80 i 100
Za przyłącze bez wodomierza
Za urządzenie pomiarowe

Abonament za m-c
- 3,00 zł
- 5,50 zł
- 57,00 zł
- 1,50 zł
- 1,50 zł

§ 3. 1. Zatwierdza się następujące stawki opłat dodatkowych:
Czynność
Za odcięcie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i ponowne podłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Za ponowne plombowanie wodomierza i urządzenia pomiarowego w przypadku zerwania plomby
Za demontaż lub ponowny montaż wodomierza i urządzenia pomiarowego z plombowaniem, który uległ
uszkodzeniu z winy właściciela nieruchomości

Wysokość
opłaty
- 350,00 zł
- 100,00 zł
- 100,00 zł

2. Określone w ust 1 opłaty dodatkowe obowiązują w czynnościach dokonywanych na wniosek odbiorcy
usług lub z jego winy.
§ 4. Ceny podane w poszczególnych taryfach oraz w opłatach abonamentowej i dodatkowej, są cenami
netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
§ 5. Taryfy obowiązują przez jeden rok.
§ 6. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Luzinie w terminie
7 dni od podjęcia uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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