
Uchwała Nr XXXII/273/17
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku           
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku              
z art. 24 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 328) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład Inżynierii Komunalnej   
Sp. z o. o. w Trzciance, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.  Taryfy obowiązują  w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do 
14 kwietnia 2018 roku.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 
XXXII/273/17
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 23 lutego 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Trzcianka obowiązujące w okresie od 15 kwietnia 
2017 r. do 14 kwietnia 2018 r.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnieni
e

Cena netto Cena z VAT Jednostka 
miary

1 2 3 4 5 6
1 Cena wody –

wszyscy odbiorcy 
na terenie gminy

Cena za 1 m³ 
dostarczonej wody 3,68 3,97 zł/m³

2 Opłata 
abonamentowa 
za utrzymanie 
w gotowości 
urządzeń 
wodociągowych

Opłata miesięczna 1,83 1,98 zł/miesiąc

3 Cena ścieków – 
Wszyscy odbiorcy 
na terenie gminy

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych 
ścieków

6,17 6,66 zł/m³

4 Opłata 
abonamentowa 
za utrzymanie 
w gotowości 
urządzeń 
kanalizacyjnych

Opłata miesięczna 4,66 5,03 zł/miesiąc

5 Cena za wodę 
pobraną
z publicznych 
studni i 
zdrojów ulicznych

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

3,68 3,97 zł/m³

6 Cena za zużytą 
wodę do zasilania 
publicznych 
fontann i na cele 
przeciwpożarowe

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

3,68 3,97 zł/m³

7 Cena za zużytą 
wodę do zraszania 
publicznych ulic 
i terenów 
zielonych

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

3,68 3,97 zł/m³

8 Opłata 
za rozliczenie 
lokatora 

Opłata miesięczna 
za rozliczenie od 
każdego lokatora

6,30 6,80 zł/miesiąc/lok
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w budynku 
wielolokalowym

9 Cena za 
odprowadzanie 
wód opadowych 
i roztopowych do 
sieci deszczowych

Cena za 1 m² 
powierzchni 
zanieczyszczonej 
miesięcznie

0,06 0,065 zł/1m²/miesię
cznie
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