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UCHWAŁA NR XXXVI/266/14
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje :
§ 1. Zatwierdza się ustaloną przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnowie taryfę za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna na okres od
1.03.2014 r. do 28.02.2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1.03.2014 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/266/14
Rady Gminy Pleśna
z dnia 31 stycznia 2014 r.
1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
w Tarnowie

Lp.

1.

Taryfa grupowa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

cena za 1 m³ dostarczanej
Gospodarstwa domowe wody

2,84

zł/m³

cena za 1 m³ dostarczanej
wody

3,08

zł/m³

Stawka opłaty
abonamentowej

6,92

2.

Pozostali odbiorcy
zasilani wodą

3.

Wszyscy odbiorcy
usług

zł/odbiorcę/miesiąc

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Lp.
1.

2.

Taryfa grupowa
odbiorców
Gospodarstwa domowe

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Jednostka
miary

cena za 1 m³ odprowadzanych
ścieków

5,32

zł/m³

Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m³ odprowadzanych
ścieków

5,32

zł/m³

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

