
Sumina 30.12.2016 r.

OŚ.091.5.16                                                                       

Ogłoszenie 

Oczyszczalnia  Ścieków  w  Suminie  będąca  jednostką  organizacyjną
Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia
art.  24  ust.  7   Ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.  U.  z 2015 r.  poz.  139 z późn. zm.)  informuje
swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta
Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 28.12.2016 r. z dniem 
03 marca 2017 r,  wchodzi  w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków
obowiązująca na terenie gminy Gaszowice. 

 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
od dnia 03 marca 2017 r. do dnia 02 marca 2018 r.(w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka

Jednostka miary
netto1 brutto

0 1 2 3 4 5

1
Grupa 1              

gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy usług

skanalizowani

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,59 8,20 zł/m3

2) stawka opłaty 
abonamentowej 

2,78 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc

2

Grupa 2
gospodarstwa domowe i
pozostali odbiorcy usług

skanalizowani
odprowadzający ścieki za

pośrednictwem
przydomowych

przepompowni ścieków,
których zasilanie

energetyczne odbywa się na
ich koszt 

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,59 8,20 zł/m3

3

Grupa 3
gospodarstwa domowe

nieskanalizowane
odprowadzające ścieki o

charakterze bytowym

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,59 8,20 zł/m3



4

Grupa 4
gospodarstwa domowe i
pozostali odbiorcy usług

nieskanalizowani
odprowadzający ścieki

charakteryzujące się dużym
ładunkiem zanieczyszczeń 

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

11,57 12,50 zł/m3

5

gospodarstwa domowe nie
posiadające wodomierzy ani
też urządzeń pomiarowych
służących do pomiaru ilości
odprowadzonych ścieków

1)  stawka  opłaty
za  odprowadzanie
ścieków

22,77 24,59 zł/osobę/miesiąc

6

Grupa 5
gospodarstwa domowe i
pozostali odbiorcy usług

nieskanalizowani
odprowadzający ścieki

charakteryzujące się dużym
ładunkiem zanieczyszczeń –

przekroczenia pH

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

13,42 14,49 zł/m3

7

Grupa 6
gospodarstwa domowe

częściowo skanalizowane
odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym z

kosztem dowozu

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

13,89 15,00 zł/m3

8
Grupa 7              
odbiorcy usług

odprowadzający ścieki
przemysłowe

1) cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,59 8,20 zł/m3

2)  stawka  opłaty
abonamentowej 

2,78 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc

1 Do cen i stawek opłat netto określonych w  tabeli w kol. 3,  doliczono podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%. 

Tabela 2. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni, na okres od dnia 3 marca 2017 r. do dnia 2 marca
2018 r. 

Lp
.

Wyszczególnienie
stawka

Jednostka miary
netto1 brutto

0 1 2 3 4

1.
Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości 
dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków 
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych

0,029 0,031 Stawka opłaty w zł / za
1% przekroczenia / m3  

1 Do stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług VAT – 8%.

Oczyszczalnia ze względu na obszar, na którym prowadzi działalność, nie ustaliła cen i stawek opłat o 
których mowa w § 5 pkt 4), § 5 pkt 5 lit. c) i § 5 pkt 7) rozporządzenia, gdyż nie prowadzi takich 
usług.


