
UCHWAŁA Nr XLV/746/06 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA  

z dnia 20 pa ździernika 2006 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 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust 1 i 5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858) Rada 

Gminy Długołęka, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kiełczowie, postanawia co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się taryfy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zawierające następujące ceny i stawki 

opłat: 

1. Ceny z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  

Cena zł Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Netto z VAT 

Jednostka miary 

1.  odbiorcy indywidualni Cena za 1m3 
dostarczanej wody  

2,30  2,46  zł/m3 

2.  podmioty 
gospodarcze 

Cena za 1m3 
dostarczanej wody 

4,50   4,81  zł/m3 

3.  instytucje 
użyteczności 

publicznej  

Cena za 1m3 
dostarczanej wody 

3,09   3,31   zł/m3 

2. Stawki opłaty abonamentowej z zakresu zbiorowego zaopatrze nia w wod ę dla odbiorców 

rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza  

Cena zł Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Netto z VAT 

Jednostka miary 

1.  odbiorcy indywidualni Stawka opłaty  
abonamentowej  

4,76  5,09  Odbiorca/miesiąc  

2.  podmioty 
gospodarcze 

Stawka opłaty  
abonamentowej 

4,76   5,09 Odbiorca/miesiąc 

3.  instytucje 
użyteczności 

publicznej  

Stawka opłaty  
abonamentowej 

4,76   5,09   Odbiorca/miesiąc 



3. Stawki opłaty abonamentowej z zakresu zbiorowego zaopatrze nia w wod ę dla odbiorców 

rozliczanych w oparciu o przeci ętne normy zu życia wody  

Cena zł Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Wyszczególnienie 

Netto z VAT 

Jednostka miary 

1.  odbiorcy indywidualni Stawka opłaty  
abonamentowej  

1,53  1,64  Odbiorca/miesiąc  

2.  podmioty 
gospodarcze 

Stawka opłaty  
abonamentowej 

1,53  1,64  Odbiorca/miesiąc 

3.  instytucje 
użyteczności 

publicznej  

Stawka opłaty  
abonamentowej 

1,53  1,64  Odbiorca/miesiąc 

 

4. Ceny z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków  

Cena zł Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Netto z VAT 

Jednostka miary 

1.  odbiorcy indywidualni Cena za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków  

3,05  3,26  zł/m3 

2.  podmioty 
gospodarcze 

 
Cena za 1m3 

odprowadzonych 
ścieków  

3,05  3,26  zł/m3 

3.  instytucje 
użyteczności 

publicznej  

 
Cena za 1m3 

odprowadzonych 
ścieków 

3,05  3,26  zł/m3 

§ 2 

Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXIX/520/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

2) Uchwała Nr XXXVII/646/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 6 lutego 2007 r.  

 

 

 


