
          UCHWAŁA XXVI/193/2013 

Rady Gminy w Czernikowie 

 z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego 

odprowadzania ścieków i opłaty za kanalizację deszczową. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.  

47, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 / 

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 85, poz. 729.)  

Uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego  

odprowadzania ścieków i opłatę stałą za korzystanie kanalizacji deszczowej:  

1. Cena wody: 

2,85 zł + obow. VAT = 3,08 zł 

2. Cena ścieków: 

4,60 zł + obow. VAT = 4,97 zł  

3. 0płata stała za korzystanie z kanalizacji deszczowej: 

10 zł + obow. VAT= 12,30 zł 

§ 2  
Pozostałe stawki pozostają bez zmian. 

1.Opłata stała za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 

200 zł + obow. VAT = 216,00 zł 

 2.Opłata stała za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 

200 zł + obow. VAT = 216,00 zł  

3.0płata stała za przy łączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 300 zł + obow. VAT = 324,00 zł 



 

4. Opłata stała administracyjna: 

5,00 zł + obow. VAT = 5,40 zł 

§3 

Taryfy określone w § 1 pkt 1-2 mają zastosowanie od 01 stycznia 2014 roku do 

31 grudnia 2014 roku. 

Taryfa określona w § 1 pkt 3 ma zastosowanie w okresie od 4 grudnia 2013 roku do 

 31 grudnia 2014 roku. 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poszczególnych  

sołectwach. 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                                                                               mgr Jadwiga Padlewska 


