
         Uchwała nr XX.136.2016       

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 31 maja 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o  samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.446) oraz art.24 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j.  Dz. U. z 

2015 r., poz. 139.) uchwala się, co następuje:                                                        
§1 

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, określone we wniosku Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 

„Kamienica” Spółki z o.o. w Starej Kamienicy, jak poniżej: 

 

Tabela 1.Taryfa za dostawę  wody na okres od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 

2017r. 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto 

Jednostka 

miary 

1. 
GRUPA       I 

Gospodarstwa domowe 

Cena za 1m
3
 

dostarczonej wody 
22,15 zł/m

3
 zł/m

3
 

2. 
GRUPA      II 

Pozostali odbiorcy  

Cena za 1m
3
 

dostarczonej wody 
22,15 zł/m

3
 zł/m

3
 

Tabela 2. Taryfa za odprowadzane ścieki na okres od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2017 r.    

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto 

Jednostka 

miary 

1. 
GRUPA        I 

Gospodarstwa domowe 

Cena za 1m
3
 

odprowadzanych 

ścieków 

23,74 zł/m
3
 zł/m

3
 

2. 
GRUPA        II 

Pozostali odbiorcy  

Cena za 1m
3
 

odprowadzanych 

ścieków 

23,74 zł/m
3
 zł/m

3
 

 

§2 

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

dokonanych przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółkę                

z o.o. w Starej Kamienicy w okresie od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 

2017r. na terenie Gminy Stara Kamienica. 

§3                                                                                               

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.  

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kamienica 


