
UCHWAŁA NR XXXVII/ 307 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 26 września 2013 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  

gminy Cegłów 
 
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 ze zm1) oraz art.18 
ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz., 
594. Poz. 645) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza się taryfy określone przez Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych 
Urzędu Gminy w Cegłowie działający w imieniu Gminy Cegłów, za ścieki wprowadzane do 
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1 listopada 2013r do 31 października 2014r. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Rady Gminy Cegłów Nr XXVIII/188/12 z dnia 18 października 2012 r. w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
Uzasadnienie: 
W dniu 9 września 2013r Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w 
Cegłowie działający w imieniu Gminy Cegłów, stanowiącej przedsiębiorstwo wodociągowo -
kanalizacyjne złożył wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Do 
wniosku załączono kalkulację zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 127, poz. 886) 
Po analizie stwierdzam, że wniosek jest prawidłowy i przedkładam Radzie Gminy do 
zatwierdzenia wnioskowane taryfy. 
Proponowane taryfy spowodują wzrost ceny netto odbioru ścieków o 2,75% dla gospodarstw 
domowych i wzrost ceny netto odbioru ścieków o 1,57% dla podmiotów gospodarczych. 
                                                           
1
  Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 

2010 r, Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578, z 2012r poz. 951 i poz. 1513. 
 



 
Załącznik  

do uchwały Rady Gminy Cegłów  
Nr XXXVII/ 307 /13 

z dnia 26 września 2013 r. 
TARYFY 

zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustala się dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 
 
Grupa Rodzaj ścieków Taryfa 

I 
Bytowe mieszkańców odprowadzane do 
kanalizacji sanitarnej 

5,61 zł/m3 

II 
Komunalne zakładów pracy odprowadzane do 
kanalizacji sanitarnej, spełniające kryteria 
przyjęcia 

7,11 zł/m3 

 
Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 
 
 


