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RADY GMINY wIĄzoWNA
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie
Na podstawie

z 2A07 r. Nr 1
7 eewca 2001 r. o
(Dz. U

2006 r. Nr 123, poz.
następuje:
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Ustala

się
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taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków
18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym
poz. 1591 z poźn. zm') oraz art. 24a ust. 1 i art. 24 ust. 6
ustawy z dnia
zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (bz. U, z
), na wniosek Wójta Gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna ucl.twala, co

za

s1.

zbiorowe zaopatzenie

Taryfowa g

w wodę ł zbiorowe

odprowadzanie ścieków,

Rodzaj cen i stawek opłat

Ceny istawki
taryfowe w zł
(netto)

I

i

Grupa I
obiekĘ

zBIoRowE ZAoPATRZENIE W WoDĘ
domowe, ,Taryfa ilościowa_ cena wody złltm3

-

)ll i publicznej,
PuUllL{'t lęJ,

2118

_

produkcja rolna hodowla zwienat. Taryfa ilościowa_ stawka opłaĘ
uprawy roślinne az woda do celóń abonamentowej złlm-c
"_
i
I pozarowych
Taryfa ryczałtowa - stawka opłat
i ryczaftowych wody złlosobę/m-c
'

i--. ..-

-

1Taryfa ryczałtowa

-

,Grupa II

z,
3.

woda pobierana
logródków
]samochodów*

Grupa III

'4. d";;

obiekĘ

i-

działalność
produkcyjna, w
wyłącznie ścieki

stawka opłaty

4,OO

cena wody zł/m:

2,77

;abonamentowej złlm-c

pozostali

W tym ,Taryfa ilościowa-

4,OO

z',i7
iększym niŻ 3/ą" Taryfa ilościowa- stawka opłaty

8,00

;abonamentowej złlm-c
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DPRoW|DZANI*E

domowe, iTaMa
oraz i_
ITaryfa
handloń i

i publicznej

iwystępują

ścrexów

ilościowa - cena ścieków złlms

9r88

ilościowa - stawka opłaty

4,OO

,abonam1ntowej

złlm-c

lTaMa ryczałtowa - stawka opłat
:

5.

6,54

-

;gospodarczą
wodomierzy o O

I

-

4,OO

29,64

ryczałtowych ścieków złlosobę/m-c

,TaMa ryczałtowa - stawka opłaĘ
labonamentowej złlm-c
Grupa II

-

do sieci kana
poprodukcyjne*

4,oO

wprowadzające lTaMa ilościowa_ cena ścieków złlma
:

nej ścieki

9,98

Taryfa ilościowa- stwka opłaĘ
abonamentowej złlm-c

4/00
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li,1,)rlgd(llelril Łultromska

* dla II grupy

podstawie norm
przypadku odbiorca
wody iodbioru

2' Stawkę opłaty a
nieruchomość

1, Pzyznaje się dopła

odbiorców w pzypadku braku wodomierza opłatę ryczałtową ustala się na
wody dla prowadzonej działalnościoraz ceny zł/ma wody lub ścieków, W wm
również płaci opłatę abonamentową W wysokości 4,00 złlmz dla dostawy
ustaloną w ust. 1 pkt 4 i 5 tabeli nalicza się w paypadku gdy
jest do sieci kanalizacyjnej, a nie jest podłączona do sieci wodociągowej.

s2.

do ceny ścieków w wysokości:

stawka
dopłaĘ w zł

Ceny taryfowe po
uwzględnieniu
dopłaĘ w zł
(netto)

Taryfa ilościowa - cena

4188

5,00

Taryfa ilościowa - cena

1113

8t75

Rodzaj cen istawek opłat '

Lp.

(netto)

ścieków GT I, złl1m:

za

izbiorowe

rie

screKow

ścieków GT II, złllm3

Ż' Dopłata, o
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4.

odbioru i
Dotacja
Kanalizacji,
umowie.
Dotacja

Tarył' o których
grudnia 2009

mowa w ust' 1, stanowi dotaQę pzedmiotową na pokrycie częścikosztów
rnia ścieków.
iotowa, o której mowa w ust. 2 zostanie pzekazana Zakładowi Wodociągów i
adowi budżetowemu gminy Wiązowna, na zasadach i terminach określonych w
o której mowa w ust' 2 zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.
W

s

s3.

1 obowiązują pnez_tŻ miesięry, począWszy od 1 sĘcznia 2009 r' do 31

r.

s4.

Wykonanie uchwały

Uchwała wchodzi w
terenie gminY.

się Wójtowi Gminy Wiązowna'

5s.
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęĘ
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