
Uchwała Nr XXIX/152/05 

Rady Gminy Kołaczyce  

z dnia 25 lutego 2005r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków
1)
 (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747, z 2002, Nr 113, poz. 984, z 2004, 

Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808), w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. z 2002r. Nr 26 poz. 257) Rada Gminy Kołaczyce, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Na okres od dnia 01.04.2005r. do dnia 01.04.2006r. zatwierdza się taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołaczyce wg rodzaju, 

wysokości cen i stawek opłat: 

 

1. Za zbiorowe dostarczanie wody cena 1 m
3
:  

         grupa taryfowa 1 – 3,94 zł (netto), 4,22 zł (brutto) 

         grupa taryfowa 2 – 3,94 zł (netto), 4,22 zł (brutto) 

 

2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków cena l m
3
: 

          grupa taryfowa 1 – 2,46 zł (netto), 2,63 zł (brutto) 

          grupa taryfowa 2 – 2,46 zł (netto), 2,63 zł (brutto) 

          grupa taryfowa 3 – 6,05 zł (netto), 6,47 zł (brutto) 

 

3. Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę /kwartał: 

- dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza - 9,35 zł (netto), 10,00 zł (brutto) 

 

4. Podział odbiorców na grupy taryfowe: 

 

4.1. Na dostawę wody: 

Grupa taryfowa 1 - gospodarstwa domowe, budynki jednorodzinne i wielorodzinne 

Grupa taryfowa 2 - pozostali odbiorcy wody w tym usługi, służba zdrowia, szkolnictwo, 

urzędy, przedsiębiorstwa, cele p. poż. 

 

4.2. Na odbiór ścieków: 

Grupa taryfowa 1 - gospodarstwa domowe, budynki jednorodzinne i wielorodzinne 

Grupa taryfowa 2 - pozostali dostawcy ścieków w tym usługi, służba zdrowia, szkolnictwo, 

urzędy, zakłady, przedsiębiorstwa 

Grupa taryfowa 3 - ścieki dowożone spoza terenu gminy. 

 

 



§2 

1. Ustala się dopłatę z budżetu gminy za dostarczaną wodę dla: 

 grupy taryfowej 1 w wysokości 1,72 zł/m
3
 (brutto) 

 grupy taryfowej 2 w wysokości 0,22 zł/m
3
 (brutto) 

 

2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy odprowadzanych ścieków dla: 

 grupy taryfowej 1 w wysokości 0,63 zł/m
3
 (brutto) 

 grupy taryfowej 2 w wysokości 0,63 zł/m
3
 (brutto) 

 

§3 

Rozliczeń z tytułu dopłat do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dokonuje się 

zaliczkowo za okresy miesięczne w oparciu o planowaną roczną ilość m
3
 wody i ścieków 

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ostatecznego rozliczenia dopłat dokonuje 

się w oparciu faktyczne ilości w terminie do dnia 15 kwietnia 2006r. 

 

§4 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kołaczyce oraz Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach. 

 

§5 

Taryfy o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.). 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 kwiecień 2005r. 
 


