
 
UCHWAŁA NR 13/2017 

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni 

z dnia 13 listopada  2017r. 
 
 

w sprawie:  uchwalenia  cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie   ścieków  dla   Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Szemud Sp z o.o.   

 
Na podstawie art. 24a  w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Komunalnego 
Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1991r. Nr 
21, poz. 147 ze zm. objętymi: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1995r. Nr 31, poz.139, Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz. 2044; z 2009r. Nr 57, poz. 1094, z 2012r. 
poz. 2527) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków prowadzone przez  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
Szemud Sp z o.o.   NIP  5882422590  zarejestrowane  pod numerem KRS 0000647015 w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do  niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

Ceny i stawki opłat uchwalone niniejszą uchwałą obowiązują od dnia 4 grudnia 2017 r. 
przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy.  

§ 3 
 
Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłosi w 
miejscowej prasie   tj.  w Dzienniku Bałtyckim uchwalone ceny i stawki opłat 7 dni od 
podjęcia uchwały.  
 
 
 

Przewodniczący  Zgromadzenia 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 
 

Jerzy Włudzik 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 

13/2017r. Zarządu Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki” w Gdyni z dnia 13 

listopada 2017r. 

 

 

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

obwiązujące od 4 grudnia 2017r. przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy 
  

 
Grupa taryfowa Rodzaj ceny lub stawki 

opłat 
Jednostka Cena /netto/ 

Zaopatrzenie w wodę 

1 

Odbiorcy wody na  

cele socjalno – bytowe 

 oraz na cele 

przeciwpożarowe 

Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,69 

Stawka opłaty abonamentowej 

 za odczyt wodomierza i 

rozliczenie należności 

[zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy] 
4,50 

2 

 

Odbiorcy wody na 

cele produkcyjne 

artykułów spożywczych 

Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,84 

Stawka opłaty abonamentowej 

 za odczyt wodomierza i 

rozliczenie należności 

[zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy] 
4,50 

Odprowadzenie ścieków 

1 

Dostawcy ścieków do 

sieci kanalizacji 

sanitarnej 

(ścieki bytowe, 

komunalne, 

przemysłowe) 

 

Cena za odbiór ścieków [zł/m³] 6,99 

2 

Dostawcy nieczystości 

ciekłych 

 

Cena za odbiór nieczystości 

ciekłych 
[zł/m³] 10,37 

 
Zgodnie § 1 pkt 9-12 Rozporządzenia MB z dnia 28.06.2006r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1701) do cen i stawek 

opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami odrębnymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


