
UCHWAŁA NR IX/36/2015
RADY GMINY OSIEK

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego w Osieku i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku opracowane przez Urząd Gminy Osiek.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/196/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik do Uchwały Nr IX/36/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 6 listopada 2015 r.

Taryfa
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców obowiązująca na terenie gminy Osiek w okresie od dnia 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1. Ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:

1. Zaopatrzenie w wodę:

1) Gospodarstwa domowe - 2,75 zł za 1 m3

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe - 2,75 zł za 1 m3

3) Przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej - 2,75 zł za 1 m3

2. Odprowadzanie ścieków:

1) Gospodarstwa domowe:

a) ścieki świeże - 3,20 zł za 1 m3

b) ścieki dowożone - 3,20 zł za 1 m3

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa domowe:

a) ścieki świeże - 3,20 zł za 1 m3

b) ścieki dowożone - 3,20 zł za 1 m3

3) Przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej:

a) ścieki świeże - 3,20 zł za 1 m3

b) ścieki dowożone - 3,20 zł za 1 m3

§ 2. Opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do 
odbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Osiek przez odbiorców usług, uiszczających należność 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) ustala się 
dla taryfowych grup odbiorców określonych w ust. 1 i 2 w oparciu o cenę za 1m3 wody i ścieków oraz przeciętnych 
norm zużycia wody określonych w w/w rozporządzeniu.

Opłaty określone w § 1 nie zawierają podatku VAT.
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