
Uchwala Nr XIII/77/2016 
Rady Gminy Radzanow 
z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie sciekow obowi^zuj^cej 
na terenie Gminy Radzanow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 
200 Ir. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (t.j: Dz. U. z 
2015r. poz. 139 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast^puje: 

Zatwierdza si? taryf? za zbiorowe odprowadzanie sciekow na okres od dnia 01.05.2016r. do 
dnia 30.04.2017r. na terenie Gminy Radzanow, w brzmieniu zalacznika Nr 1 do niniejszej 
uchwaly. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moc^ obowi^zujqc^ od dnia 01.05.2016r. 

§ 1 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy. 

§3 



Zal^cznik nr 1 
do Uchwaly XIII/77/2016 

Rady Gminy Radzan6w 
z dnia 14 marca 2016 r. 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKOW 
Obowiazujaca na terenie gminy Radzanow dla odbiorcow uslug w zakresie zbiorowego 
odprowadzania sciekow na okres od dnia 01.05.2016r. do 30.04.2017r. 

1. Cena za Im^ odprowadzania sciekow w zl/m^ [netto] 

Lp. 
Wyszczegolnienie 

Taryfa 
obowiazujaca Taryfa nowa 

Zmiana 
% 
4/3 

taryfa 
grupa 

odbiorcow 
using 

rodzaj cen i 
stawek oplat 

wielkosc cen i stawek oplat 

0 1 2 3 4 5 

1 
Grupa 1 
zbiorowe 

odprowadzanie 
sciekow 

- cena sciekow 
(zi/m^) 
- cena 
wskaznikowa 

4,71 

4,71 

4,71 

4,71 

-

2 Odprowadzanie 
sciekow z wozow 

asenizacyjnych 

- cena sciekow 
(zt/m^) 
- cena 
wskaznikowa 

3,60 

3,60 

3,60 

3,60 -

2. Ustala si? maksymalne st?zenie zanieczyszczeh sciekow: 

a) zbiorowe: 

- odczyn 6,5 - 8,0 pH 

- CHZT 800,0g OVm^ 

- BZTs 532,0g OVm' 

- zawiesina ogolna 532,0g/m' 

- azot ogolny 90,4g N/m^ 

- fosfor ogolny 14,0g P/m^ 

b) z wozow asenizacyjnych: 

- odczyn 6,5 - 8,0 pH 

- CHZT 3000,0g O W 

- BZTs 2000,0g O W 

- zawiesina ogolna 2000,0g/m' 

- azot ogolny 200,0g N/m^ 

- fosfor ogolny 25,Og P/m^ 

3. Do sciekow o parametrach powyzej w/w dolicza si? oplat? za analiz? wediug 

obowi^zuj^cej stawki laboratorium. 

4. Nalicza si? oplat? dodatkow^ w ilosci 300% ceny zawartej w taryfie za kazde 

przekroczenie wyzej wymienionych parametrow oddzielnie. 


