Uchwała nr IX/80/2011
Rady Gminy Wierzbica z dnia
02 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z art.24
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz.747, z późn. zm.), Rada Gminy w Wierzbicy
uchwala , co następuje:
§1
Zatwierdza się dwie grupy taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
I grupa – dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych
jednostek samorządowych oraz budżetowych w kwocie 2.84 zł + VAT za 1m3 dostarczanej
wody,
II grupa – dla pozostałych odbiorców w kwocie 3.45 zł+ VAT za 1m3 dostarczanej wody,
§2
Dla obydwu grup odbiorców wody zatwierdza się miesięczną opłatę abonamentowa w
wysokości 3.00 zł + VAT
§3
Zatwierdza się dwie grupy taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
I grupa – od gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych
jednostek samorządowych oraz budżetowych w kwocie 4.00 zł + VAT za 1m3 odebranych
ścieków
II grupa – dla pozostałych odbiorców w kwocie 8.00 zł+ VAT za 1m 3 odebranych
ścieków,
§4
Ustala się że koszt wymiany jednego wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy usług
wynosi 163 zł + VAT

§5
Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej dla przyłączy wykonywanych
przez ZWiK (wraz z materiałami) w kwotach:
STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
L.p.

1.
2.
3.
4.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

do 10 m bez studzienki wodomierzowej i przecisku
Inwestor
do 10 m ze studzienką wodomierzową, bez przecisku
ubiegający się
o przyłączenie do 10 m bez studzienki z przeciskiem 8m
do 10 m ze studzienką wodomierzową i przeciskiem 8 m

5.
6.

Opis

Przyłącza powyżej 10 m do ceny grup 1,2,3,4 należy
doliczyć kwotę
Wszyscy
odbiorcy

za ponowne podłączenie przyłącza odciętego w wyniku
zaległości

Wartość netto

1 300,00 zł
2 280,00 zł
2 280,00 zł
2 930,00 zł
65,00 zł/1mb
203,00 zł

Do powyższych stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5 nie stosuje
się dla osób, które wykonały przyłącze do urządzeń wodociągowych we własnym zakresie.
§6
Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o
zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U Nr 72 poz
747 z 2001r z póź. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 lipca 2011r

