
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …/XXIX/2017  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 31 października 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabia Wola na okres  

od dnia 31 października 2017 roku do dnia 30 października 2018 roku.  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)  

i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w gminie Żabia Wola na okres od dnia 31 października 2017 roku  

do dnia 30 października 2018 roku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Żabia Wola Nr 42/XXIX/2013 z dnia  

18 czerwca 2013 r. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



PROJEKT 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Radzie Gminy Żabia Wola zostają przedstawione  

do zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

w gminie Żabia Wola na okres od dnia 31 października 2017 roku do dnia  

30 października 2018 roku. 

Rozliczenie usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest na podstawie stawek 

opłat ustalonych Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 42/XXIX/2013 z dnia 18 czerwca 

2013 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabia Wola. 

W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązujące ceny.  

Po dokonaniu przez eksploatatora tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Mszczonowie, rozliczenia cen produkcji i dostawy wody odbiorcom przez urządzenia 

wodociągowe oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, stwierdzono że, aktualna stawka opłat 

za pobieraną wodę 3,00 zł. brutto, za 1 m³ i 5,40 zł brutto 1 m³ odbioru ścieków, pokrywa 

w/w koszty, w związku z powyższym stawka ceny za wodę i odprowadzanie ścieków  nie 

ulega zmianie. Jednocześnie dla rozróżnienia odbiorców wprowadza się następujące taryfowe 

grupy odbiorców, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.   

Wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony, zgodnie z uregulowaniami ustawowymi. 

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wykazuje, że taryfy zostały 

opracowane zgodnie z przepisami prawa.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 



PROJEKT 

Załącznik  

do uchwały nr …/XXIX/2017 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 31 października 2017 r. 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

A) zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
 

Taryfowe grupy odbiorców rodzaj taryfy jednostka 
woda 

brutto 

I grupa taryfowa obejmuje: 

- odbiorców prowadzących  

  gospodarstwa domowe 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 3,00 

stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc 0,00 

II grupa taryfowa obejmuje: 

- podmioty świadczące usługi 

  użyteczności publicznej 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 3,00 

stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc 0,00 

III grupa taryfowa obejmuje: 

- przemysł 

- usługi 

- wodomierze dodatkowe 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 3,00 

stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc 0,00 

 

B) zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Taryfowe grupy odbiorców rodzaj taryfy jednostka 
ścieki  

brutto 

I grupa taryfowa obejmuje: 

- odbiorców prowadzących  

  gospodarstwa domowe  

  wyposażone w kanalizację  

  sanitarną grawitacyjną 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 5,40 

II grupa taryfowa obejmuje: 

- odbiorców prowadzących  

  gospodarstwa domowe  

  wyposażone w kanalizację  

  sanitarną ciśnieniową 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 5,40 

III grupa taryfowa obejmuje: 

- podmioty świadczące usługi 

  dotyczące dowozu ścieków 

  taborem asenizacyjnym 

cena za 1 m
3
 zł/m

3
 10,80 

 


