
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVII/359/2010

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 12 listopada 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania scieków na terenie Gminy Fredropol.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 )
Rada Gminy w Fredropolu uchwala, co nastepuje:

§ l
Zatwierdza sie, zgodnie z wnioskiem Gminnego Zakladu Uslug Wodnych, ceny i stawki oplat
za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków, obowiazujace na
terenie Gminy Fredropol.

Taryfowe grupy odbiorców uslug.

1. Zaopatrzenie w wode:
l) I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych

jednorodzinnych i wielorodzinnych,
2) II grupa taryfowa - odbiorcy pozostali: uzytkownicy lokali uzytkowych,

uslugowych i handlowych, odbiorcy przemyslowi, gmina rozliczana za
wode dostarczona do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i
publicznych terenów zielonych, gmina rozliczana za wode na potrzeby
przeciwpozarowe oraz wlasne, gminne jednostki organizacyjne.

2. Odprowadzanie scieków:
I) I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych

jednorodzinnych i wielorodzinnych,
2) II grupa taryfowa - odbiorcy pozostali: uzytkownicy lokali uzytkowych,

uslugowych i handlowych, odbiorcy przemyslowi, odbiorcy
samorzadowych jednostek organizacyjnych - rozliczani za ilosc
odprowadzanych scieków na podstawie ilosci zuzytej wody, ustalonej w
oparciu o wskazania wodomierzy.

3. Rodzaje oraz wysokosc cen i stawek opiat.

l) W rozliczeniach za dostarczona wode:
a) cena za dostarczony l m3 wody - 3,00 zl + VAT

- I grupa taryfowa odbiorców wody,
b) cena za dostarczony l m3 wody - 10,67 zl + VAT

- II grupa taryfowa odbiorców wody,



2) W rozliczeniach za odprowadzane scieki:
a) cena za odprowadzony l m3 scieków - 2,20 zl +V AT
- I grupy taryfowej dostawców scieków bytowych,

b) cena za odprowadzony l m3 scieków - 6,36 zl + VAT
- II grupa taryfowa dostawców scieków bytowych.

4. Stawki oplat - oplata abonamentowa, która odbiorca uslug jest obowiazany zaplacic za
utrzymanie w gotowosci do swiadczenia uslug urzadzen wodociagowych lub
kanalizacyjnych, za odczyt wodomierza i urzadzenia pomiarowego oraz rozliczenie
naleznosci za ilosc dostarczonej wody i ilosc odprowadzonych scieków - od kazdego
odbiorcy uslug wodociagowych i kanalizacyjnych w wysokosci miesiecznej
- wynosi 2. 00 zl + VAT.
Odbiorca, który korzysta jednoczesnie z uslug zaopatrzenia w wode i odprowadzania
scieków placi tylko jedna stawke oplaty abonamentowej.

§2

Wykonanie Uchwaly zleca sie Gminnemu Zakladowi Uslug Wodnych w Fredropolu.

§ 3

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§4

1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem l stycznia 2011 roku i obowiazuje do dnia
31 grudnia 2011 roku.

2.Uchwala zostaje podana do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjety na
terenie Gminy Fredropol, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy.


