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UCHWAŁA NR VIII/137/15
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie stawek taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków.
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. Nr 139) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Polkowicach zatwierdza taryfy „Energetyki” Sp. z o. o. z siedzibą
w Lubinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Polkowice na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z brzmieniem
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/137/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2015 r.
Taryfy „ENERGETYKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Polkowice od 1 stycznia
2016 r. do 31grudnia 2016 r.
Tabela 1. Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę.
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1.

Odbiorcy socjalno - bytowi

2.

Odbiorcy przemysłowi wody
uzdatnionej

Cena za 1m3 dostarczonej
wody
Cena za 1m3 dostarczonej
wody

Cena
brutto

Jednostka
miary

5,45

zł/m3

5,52

zł/m3

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa.
Obowiązujące ceny za odprowadzanie ścieków, podobnie jak w przypadku cen za
dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za 1m3.
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków.
L.p.

1.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Odbiorcy przemysłowi
wody uzdatnionej

Cena za 1m3 odprowadzonych
ścieków
Cena za 1m3 odprowadzonych
ścieków opadowych

Cena
brutto

Jednostka
miary

7,87

zł/m3

2,68

zł/m3

Tabela 3. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
L.p.

Wyszczególnienie

Stawka opłat brutto

Jednostka miary

1.
2.

Przyłączenie do urządzeń wodociągowych
Przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

175,61
175,61

zł
zł
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