
 
 

Uchwała Nr XXI 162 / 12 
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 28 września 2012 r. 
  

w sprawie: zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków z miejscowości Góreczki 
Wielkie, Białykał oraz z części miejscowości Zaorle, Sowy i Ostrobudki. 
  
Na podstawie art. 24 ust. 1 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 późn. zm.) 
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się, na okres od 1 października 2012r. do 30 września 2013r., następujące 
taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Gminę Pakosław na 
terenie miejscowości Góreczki Wielkie, Białykał, oraz części miejscowości Zaorle, Sowy i 
Ostrobudki:  
 

L.p. 
Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Wyszczególnienie Stawka netto 

1 
Gospodarstwa domowe  

i pozaprzemysłowi 
odbiorcy usług 

Cena za odprowadzane ścieki 3,70 zł / m3 

2 

Gospodarstwa domowe  
i pozaprzemysłowi 

odbiorcy usług 
posiadający przydomowe 
przepompownie ścieków 

Cena za odprowadzane ścieki 3,45 zł / m3 

3 
Przemysłowi odbiorcy 

usług 
Cena za odprowadzane ścieki 7,50 zł / m3 

  
Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży 
podatek VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 

Uzasadnienie 
do UCHWAŁY RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 28 września 2012 r. 
w sprawie: zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków z aglomeracji Pakosław,  

z miejscowości Góreczki Wielkie, Białykał  
oraz z części miejscowości Zaorle, Sowy i Ostrobudki 

 

Gmina Pakosław rozbudowała sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadań Budowa 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i w 

miejscowościach Białykał i Zaorle oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową 

rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie 

(Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika wodnego „Pakosław”. Zadania 

te były realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie 

działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację obu projektów, ich 

przekazanie do użytkowania przez spółkę do tego powołaną, czyli Wodociągi Gminne Sp. z 

o.o., odbyć może się tylko w ściśle określonych sytuacjach, za zgodą instytucji udzielającej 

pomocy. W związku z tym, że brak jest obecnie przesłanek pozwalających na przekazanie 

sieci w użytkowanie, jej eksploatacja, do momentu przekazania, jest obowiązkiem 

beneficjenta środków unijnych, czyli Gminy Pakosław. 

Aby umożliwi ć pobieranie należności za odprowadzone, do wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej ścieki, należy ustalić cenę 1 m3 tych nieczystości. Dodatkowo 

umieszczono stawkę dla odbiorców, którzy posiadają na swoich posesjach przydomowe 

przepompownie ścieków i zaopatrują je w energię elektryczną. 

 


