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UCHWAŁA NR XXI/ 224 /2012
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5, ust. 6 i ust. 10 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.), po rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łodygowice wniosku 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łodygowice opracowane 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o., które stanowią załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty abonamentowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 224 /2012  

Rady Gminy Łodygowice  

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków za 1 m 3 

 
Cena w zł/m 3 Lp. Grupa odbiorców 

Netto wraz 
z 8% 
VAT 

1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza: 
Właściciele, zarządcy budynków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu 
o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego bądź 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach 

5,79 6,25 

2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody: 
Właściciele, zarządcy budynków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków zgodnie 
z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.1.2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

5,79 6,25 

3 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej: 
Urzędy organów administracji rządowej i samorządowej oraz inne państwowe i gminne 
jednostki organizacyjne bezpośrednio podlegle lub nadzorowane przez urzędy administracji, 
jednostki Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, wymiaru sprawiedliwości, zakłady 
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki kulturalnooświatowe utworzone 
i działające w trybie właściwych przepisów, odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie 
norm przeciętnych zużycia wody. 

5,79 6,25 

4 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową dostarczające 
wyłącznie ścieki o składzie zbliżonym do bytowych 
Jednostki prowadzące działalność handlową lub usługową rozliczane na podstawie wskazań 
urządzenia pomiarowego lub na podstawie norm przeciętnych zużycia wody, których 
charakter działalności powoduje powstawanie wyłącznie ścieków bytowych powstałych 
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania budynków zamieszkania. Taryfa ma 
również zastosowanie do opomiarowanych ścieków socjalnych dostarczanych od 
przemysłowych odbiorców ścieków. 

5,85 6,32 

5 Dostawcy ścieków przemysłowych 
Zakłady wprowadzające do kanalizacji ścieki przemysłowe rozliczane na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego 

7,00 7,56 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ 224 /2012  

Rady Gminy Łodygowice  

z dnia 28 listopada 2012 r. 

 
Opłata 

abonamentowa 
Lp. Grupa taryfowa Jednostka 

Netto 
w zł 

Wraz 
z 8% 
VAT 

1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań 
wodomierza zł/odbiorcę/mie

siąc 
4,64 5,01 

2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 
przeciętnych zużycia wody 

zł/odbiorcę/mie
siąc 3,24 3,50 

3 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej zł/odbiorcę/mie
siąc 4,64 5,01 

4 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-
usługową dostarczające wyłącznie ścieki o składzie 
zbliżonym do bytowych 

zł/odbiorcę/mie
siąc 4,64 5,01 

5 Dostawcy ścieków przemysłowych zł/odbiorcę/mie
siąc 4,64 5,01 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


