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Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 04.12.2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

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. 

747, 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.) 

RADA GMINY 

uchwala, co następuje 

§ 1  

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, opłaty stałe 

1. Cena wody: 

2,95 zł+ obow. VAT =3,19 zł 

2. Cena ścieków 

4,75 zł+obow. VAT =5,13 zł 

3. Opłata stała za korzystanie z kanalizacji deszczowej bez zmian 

10,00 zł+ obow. VAT = 12,30 zł 

§ 2  

Pozostałe stawki 

1. Opłata abonamentowa bez zmian 

5,00 zł+ obow. VAT=5,40 zł 

2. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń wodociągowych 

250,00 zł + obow. VAT =270,00 zł 

3. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 

250,00 zł+obow. VAT = 270,00 zł 

4. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

400,00 zł + obow. VAT = 432,00 zł 

5. Opłata za wydanie warunków na przyłączenie do kanalizacji deszczowej 

250,00 zł + obow. VAT = 270,00 zł 

§ 3 

Usługi w zakresie obsługi wodomierzy: 

Za ponowne plombowanie wodomierza z winy użytkownika 

50,00 zł + obow. VAT 23 % = 61,50 zł  

Za ponowne założenie wodomierza z winy użytkownika  

150,00 zł + obow. YAT 23 % = 184,50 zł 



§ 4.  

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych 

w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych 

sołectwach. 
 

 
 


