
UCHWAŁA NR XX/112/2016
RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Trzebiel na 2017 rok

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,poz 139  z późń.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  
przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu na okres od 01.01.2017r. do 
31.12.2017r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Trzebielu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olejniczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/112/2016

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 17 listopada 2016 r.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków:

Cena/stawka opłatyLp. Taryfa 
grupowa 

odbiorców

Wyszczególnienie

netto z VAT

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5 6
1. Grupa 1 

gospodarstwa 
domowe

-cena za dostarczoną wodę
-stawka opłaty 
abonamentowej

4,02
2,00

4,34
2,16

zł/m³
zł/odbiorca/m-c

2. Grupa 2 
pozostali 
odbiorcy

-cena za dostarczoną wodę
-stawka opłaty 
abonamentowej

5,81
2,00

6,27
2,16

zł/m³
zł/odbiorca/m-c

3. Wszyscy 
dostawcy 
ścieków

-cena za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

11,92 12,87 zł/m³

Grupa 1 – gospodarstwa domowe – grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele socjalno 

bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczanych na podstawie zużycia wody określanego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia 

wody.

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług – grupa ta obejmuje odbiorców zaopatrywanych  w wodę na 

cele socjalne, bytowe i przemysłowe rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza głównego lub przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Grupa 

ta obejmuje służbę zdrowia, oświatę i kulturę, urzędy, banki, służby mundurowe, zakłady produkcyjne, 

miejsca kultu religijnego, sport, rekreację, przemysł, handel i usługi.
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