
Uchwała Nr XIX/195/2012 
 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
 

z  dnia 26 kwietnia 2012 r. 
 
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   
   ścieków 
 
 
Na podstawie art.18. ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. 
Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.24. ust.5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. Nr 123 poz.858 z 
2006r z późniejszymi zmianami).  
Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje: 
 
     §1 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

          

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

            

Cena / stawka 
Taryfa Taryfowa grupa 

odbiorców Wyszczególnienie 
netto brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

1.cena za 1m³ 
dostarczonej wody 2,90           3,13 zł / m³ 

I. 
Gospodarstwa domowe, 

przemysłowi i poza 
przemysłowi odbiorcy usług. 2. stawka opłaty 

abonamentowej za 
wodę 

2,90            3,13  zł / miesiąc 
 

II. 

Gmina za wodę pobraną z 
publicznych studni i zdrojów 

ulicznych, do zasilania 
publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych ulic i 

publicznych terenów 
zielonych 

cena za 1m³ 
dostarczonej wody 2,90       3,13 zł / m³ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki 

Cena/ stawka Jednostka 
miary L.p. 

 Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
netto brutto  

1 2 3 4 5 6 
1.cena za 1m³ 

odprowadzonych 
ścieków 

6,47         6,99 zł / m³ 

I. 

Gospodarstwa domowe 
i poza przemysłowi odbiorcy 

usług przyłączeni do sieci 
kanalizacyjnej 

2. stawka opłaty 
abonamentowej za 

ścieki 
4,00         4,32 zł / miesiąc 

 
 
 
 
     §2 
Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują na okres od 1 czerwca 
2012 r. do 31 maja 2013 r. 
 
     §3 
Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 
dni przed dniem wejścia ich w życie. 
 
     §4 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 
 
     §5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
 
        Dorota Nowacka 
 
 
 
 


