
RADA GMINY                                                                                                
JORDANÓW

UCHWAŁA  Nr XXIII/200/2017
 RADY GMINY  JORDANÓW

   z dnia  16 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 

     

     Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15 ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie 
gminnym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.)  oraz   art. 24  ust. 1 i 5 ustawy z dnia   
 7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z póź. zm.)

Rada Gminy Jordanów

uchwala, co następuje:

§1.

Rada  Gminy  Jordanów  zatwierdza  przedłożone  przez  Spółkę  Komunalną  Skawa-
Jordanów Spółka z o.o. ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 
gminnej kanalizacji ściekowej, świadczone przez Spółkę Komunalną Skawa-Jordanów 

wg następujących taryfowych grup odbiorców:

1)  Grupa  1  (K1)  -  obejmująca   odbiorców  usług  rozliczanych  na  podstawie  na
     podstawie wskazań wodomierza głównego w wysokości:
a) 5,13  zł  netto  (słownie:  pięć  złotych  i  trzynaście  groszy)  ceny  za  1  m  3 

    odprowadzanych ścieków, 
b) 18,90  zł  netto  (słownie:  osiemnaście  złotych  i  dziewięćdziesiąt  groszy)  

     stawki za kwartalną opłatę abonamentową dla jednego odbiorcy,
2) Grupa 2 (K2) – obejmująca odbiorców usług  rozliczanej na podstawie wskazań  
    wodomierza własnego w wysokości:
a) 5,13  zł  netto  (słownie:  pięć  złotych  i   trzynaście  groszy)  ceny  za  1  m  3 

    odprowadzanych ścieków, 
b) 22,76 zł  netto  (słownie:  dwadzieścia  dwa złote  i  siedemdziesiąt  sześć  groszy)  

     stawki za kwartalną opłatę abonamentową dla jednego odbiorcy, 
3) Grupa 3 (K3) – obejmująca odbiorców usług rozliczanych na podstawie wskazań
    dwóch wodomierzy mieszkaniowych w wysokości:
a) 5,13  zł  netto  (słownie:  pięć  złotych  i  trzynaście  groszy)  ceny  za  1  m  3 

     odprowadzanych ścieków, 
b)  12,62  zł  netto  (słownie:  dwanaście  złotych  i  sześćdziesiąt  dwa  grosze)  

            stawki za kwartalną opłatę abonamentową dla jednego odbiorcy.
4)  Grupa  4  (K4)  –  obejmująca  odbiorców  usług  rozliczanych  na  podstawie  
      przeciętnych norm zużycia wody w wysokości:
a) 5,13  zł  netto  (słownie:  pięć  złotych  i  trzynaście  groszy)  ceny  za  1  m  3 

    odprowadzanych ścieków, 
b) 18,90  zł  netto  (słownie:  osiemnaście  złotych  i  dziewięćdziesiąt  groszy)  

    stawki za kwartalną opłatę abonamentową dla jednego odbiorcy.



§ 2.

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będą od dnia 1 maja 2017 r. 
do  30 kwietnia 2018 r. 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 26 kwietnia 2016 
roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów.

§ 5.

Zobowiązuje się Spółkę Komunalną Skawa-Jordanów Spółka z o.o. do ogłoszenia taryf na 
tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Jordanów w terminie do 7 dni od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Kawula            


