
            

Uchwała Nr XLVI.588.2021 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w 

Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Spółka z o.o. 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1.Ustala się dopłatę do 1m3  ścieków odprowadzanych z terenu gminy Nadarzyn, zgodnie 

z obowiązującą taryfą w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o., dla 

następujących grup taryfowych: 

a) grupa taryfowa S1 - gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do systemu 

kanalizacyjnego rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego (z 

uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej) w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym; 

b) grupa taryfowa S3 -  gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do systemu 

kanalizacyjnego rozliczane na podstawie przeciętnych norm w dwumiesięcznym 

okresie rozliczeniowym; 

2. Dopłata dla grup taryfowych S1 i S3, o których mowa w ust.1, wynosi 0,50 zł netto do 1m3 

odprowadzanych ścieków. 

3. Do stawki netto, o której mowa w ust.2, dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2. 1. Dopłaty o których mowa w §1, przekazywane będą na rachunek bankowy 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Spółka z o.o. w Nadarzynie, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury. 

2. Faktura przedłożona zostanie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dopłata dotyczy. Podstawą wystawienia faktury będą zestawienia wynikające z rejestru 

sprzedaży, a dotyczące odprowadzonych ścieków dla grup taryfowych, o których mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 



§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII.402.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie 

Komunalnym Nadarzyn Spółka z o.o. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2021 r. 


