
UCHWAŁA NR VII/39/2015
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf stanowiących zestawienie cen za zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.., Nr 123, poz.858) Rada Gminy w Zakrzewie ustala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy stanowiące zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków przedstawione przez Wodociągi Miejskie w Radomiu, według załącznika do uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01.05.2015 do 30.04.2016.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Zakrzewie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniam 01 maja 2015 roku.
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Załącznik do uchwały Nr VII/39/2015

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr VII/39/2015

Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę– na okres od 01.05.2015 do 30.04.2016 rok.
CenaLp

.
Taryfowa grupa Wyszczególnienie

netto z VAT
Jednostka
miary

0 1 2 3 4 5
1. - na cele socjalno-

bytowe
(w tym na cele 
określone
w art.22 Ustawy)

cena za dostarczona
wodę

3,11 3,36 zł/m³

2. - na pozostałe cele cena za dostarczoną
wodę

3,11 3,36 zł/m³

Wysokość cen za dostarczenie ścieków – na okres 01.05.2014 do 30.04.2015 rok.
CenaLp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie
netto z VAT

Jednostka
miary

0 1 2 3 4 5
1. - bytowych Cena za 

odprowadzone ścieki
5,16 5,57 zł/m³

2. - pozostałych Cena za 
odprowadzone ścieki

5,98 6,46 zł/m³

Wysokość stawek opłaty abonamentowej (dla wszystkich grup taryfowych).
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę Jednostka Okres

rozliczeniowy
Cena 
netto

Cena 
brutto
(z VAT)

1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania 
wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego dla:
- dostarczania wody i odbioru ścieków zł/odbiorca/m-c

zł/odbiorca/kwartał
miesięczny
kwartalny

4,61
9,81

4,98
10,59

- dostarczania wody lub odbioru ścieków zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał

miesięczny
kwartalny

3,31
5,91

3,57
6,38

2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków zł/odbiorca/m-c

zł/odbiorca/kwartał
miesięczny
kwartalny

2,01
2,01

2,17
2,17

3) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu 
w budynku wielolokalowym dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków

zł/odbiorca/m-c miesięczny 2,01 2,17

4) w rozliczeniach na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków zł/odbiorca/m-c

zł/odbiorca/kwartał
miesięczny
kwartalny

3,59
8,79

3,88
9,49

- dostarczania wody lub odbioru ścieków zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał

miesięczny
kwartalny

2,29
4,89

2,47
5,28
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