
UCHWAŁA NR XXXVIII.186.2014 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wprowadzenie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. 

Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) Rada Gminy Cielądz uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz przyjętej uchwałą Nr XXIX/134/2013 Rady 

Gminy Cielądz z dnia  25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków 

do urządzeń   kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz do dnia 31 marca 2015 roku.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia  2014 r.  



 
Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXXVIII.186.2014 

Rady Gminy Cielądz z dnia 24 stycznia 2014 r.  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu             

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. z 2006 r. Dz. U.  

Nr 123, poz. 858 z późn. zm) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy dopuszcza się  

pozostawienie aktualnie obowiązujących taryf za wprowadzenie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych i przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  na okres nie dłuższy 

niż 1 rok.  

Dotychczasowe taryfy pozwalają na zbilansowanie po stronie wpływów i wydatków 

związanych z wprowadzaniem ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i wynoszą: 

− 2,50 zł (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3 ścieków dla indywidualnych gospodarstw 

domowych; 

− 2,10 zł (wraz z podatkiem VAT)  za 1 m3 ścieków dla  indywidualnych  gospodarstw 

prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą; 

− 2,80 zł (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3 ścieków  dowożonych do oczyszczalni ścieków.

  

Wobec powyższego, proponuje się przedłużenie czasu obowiązywania taryf za wprowadzenie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych do dnia 31 marca 2015 roku. 

 


