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Rady Gminy Stary Targ

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków' obowiązującej na terenie Gminy stary Targ

Na podstawie art'7 ust.1 pkt'3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (jedno|ity tekst:
Dz. U. z2016 r' poz' 446,1579' 1948 z póżniejszymi zmianami), art.4 ust..! pkt.2 ustawy z dnia 20

grudnia 1996r. o gospodarce komuna|nej (Dz. U. z2016 r. poz' 573' 960 z póŹniejszymi zmianami),
ań. 24 ust..l ustawy z dnia 7 czeŃca 2001|. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekÓW (tekst jednolity Dz. U, z2015|,' poz' 139 z pÓŹniejszymi zmianami) oraz s 5
rozporządzenia Ministra Budownictwa zdnia28 cze|wca 2006 r. w sprawie okreŚ|enia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taM oraz warunków roz|iczeń za zbiorowe zaopailzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ściekóW (Dz. U'z2006 r. Nr.l27, pof.886)' po rozpatrzeniu Wniosku eksp|oatatora:
'Usługi ogó|nobudow|ane Instalatorstwo WoD.- KAN.. GAz. i Transport zbigniew Kaszubowski'' z
siedziba w Wap|ewie Wie|kim; 824,l0 stary Targ', z dnia 12 kwietnia 2017 r' w sprawie zatwierdzenia
taryf istawek opłat d|a zbiorowego zaopatrzenia Wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków'
Rada Gminy uchwa|a, co następuje:

s l
zatrrlierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w Wodę izbiorowe odprowadzanie ŚciekÓW
obowiazujqce na terenie Gminy stary Targ okreś|one w załączniku do niniejszej uchwały'

s2
Taryfy obowiązuią od dnia 1 |ipca 2017 r' do dnia 30 czeMca 2018 r'

s3
Wykonanie uchwały powierza się eksp|oatatorowi: Usługi ogó|nobudow|ane Insta|atorstwo WoD'.
KAN'- GAZ. i Transport Zbigniew Kaszubowski z siedzibq w Wap|ewie Wie|kim; 82410 stary Targ

s4
WÓjt Gminy stary Targ ogłosi w sposób zwyczajowy zatwie[dzone taryfy, o których mowa w
załączn|ku do niniejszej uchwały W terminie 7 dni od dnia 'iej podjęcia'

s5
Uchwała wchodzi W fycie dniem podjęcia, ma zastosowanie od 01 |ipca 2017 roku'
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Za|ącznik do Uchwaty

NrY,XXlzl4lz0t7

z dnia 22 czerwca 2Ot7 r.

TARYFA oPtAT zA DosTAwĘ WoDY

1. Cena za 1 m3 wody w z|/m3:4,2lz|!m3 netto (4,54 zł/m3 bruttol

sTAWKt oPtAT zA oDPRowADzEil|E śctE(ów

1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 do oczyszcza|ni ścieków w Mleczewie
i Zie|onkach:5,16 złlm3 netto ($57 zł/m3 brutto}

2. cena za 1m3 odprowadzań}ch ścieków w zł/m3 do oczyszcza|ni ścieków w
Dzierzgoniu dIa miejscowości Wap|ewo Welkie; Wap|ewo osied|e; Stary Targ oraz za
wywóz i udrażnianie: 5,98 zilm3 netto (Ęlt6 zł/m3 brutto)
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