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Uchwała Nr XVI/I13/2016
Rady Gminy Mietków
z dnla26 stycznia 20lór.

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat na 2016 rok za pobór wody z wodociągów na terenie
gminy Mietków.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3, art.l8 ust.2 pkt 8, ustawyzdnia8marca 1990 r._o samorządzie
gminnym (.t.Dz.U 2f015 r. po2.1515) oraz art. 24 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. - o
zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z2015 r.,poz. 139)'
w związku z wnioskiem ZGK z dnia l3.0l.2016 roku- Rada Gminy Mietków uchwala co następuje:

$  1 .

Zatwierdza się taryfy opłat za 1 rn3 wody z wodociągów gminnych:

Grupa I Odbiorcy indywidualni (gosp. domowych, socjalno-bltowe),
Grupa II Sprzedaz wody dla Szymanowa
Grupa III Jednostki uĄrteczności publicznej (szkoĘ, świetlice,
ośrodek zdrowia, cmentuze), Zakłady produkcyjne(woda z hydrantu ,

sprzedaż hurtowa ,woda na cele budowy, cele gospodarcze
i rekeacyjno-wypoczynkowe oraz dla innych jedn. gospod.)

Grupa IV Woda sprzedawana ryczahem (bez wodomierza)

$2.

Rada Gminy postanawia dopłacić do taryfy opłat za 1 m]wody zatwierdzony w $ 1 :

Grupa I Odbiorcy indyrvidualni (gosp. domowych, socjalno-byowe)

Cena wody po uwzględnieniu dopłaty p|acona przez odbiorców:

Grupa I Odbiorcy indyvridualni (gosp. domowych, socjalno-bytowe),
Grupa II Sprzedaż wody dla Szymanowa
Grupa III Jednostki uż}'teczności publicznej (szkoły, świetlice,
ośrodek zdrowia, cmentarze), Zakłady produkcyjne(woda z hydrantu ,

spzedaż huftowa ,woda na cele budowy, ce1e gospodarcze
i rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla innych jedn. gospod.)

Grupa IV Woda sprzedawana tyczałtem (bez wodomierza)

$3
Ustala się opł'atę stałą zakorzystanie z wodomierza w kwocie
miesięcznie-abonament

1'16zł +YAT

6,71zł+YLT
6,,71zl+YAT

6,7t zł +YAT
13'40 zł +VAT

5'55 zł +VAT
6,7| zł +Y AT

6,71z l+YLT
13'40 zł +VAT

Ustalone taryfy obowiązuj ą do 3I,12.2016 r.
$4

3,00 zl +VAT



$5

Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy Mietków.

$6
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia> z mocą obowiązującą od dnia 1'03.2016 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków.
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