
Uchwała nr XXXII/262/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21
listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia1996 r. o gospodarce
komunalnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw rok 2011 nr 45 poz. 236), art. 7 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.
zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007
r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578 z
2012 r. poz. 951, poz. 1513.), Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Stawiguda w następujących punktach, według grupy odbiorców,
zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1: Taryfowe grupy odbiorców, wysokość cen i stawek

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług Charakterystyka grupy odbiorców Cena/ stawka

opłaty Jednostka
miary

Zaopatrzenie w wodę (W) netto1) brutto

2

Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne

(gospodarstwa domowe),
zakłady produkcyjne,
usługowe i handlowe,

instytucje użyteczności
publicznej oraz inne wyżej

nie wymienione
W-2

Jak wyżej lecz odbiorcy rejonu m. Jaroty ul.
Stawigudzka, Kryształowa, Porcelanowa,

oraz m. Bartąg ul. Tęczowy Las dla których
dostarczanie wody dokonywane jest poprzez

jej zakup od  PWiK Olsztyn

3,48 zł 3,76 zł 1m3

Odprowadzanie ścieków (Ś)

5

Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne

(gospodarstwa domowe),
zakłady produkcyjne,
usługowe i handlowe,

instytucje użyteczności
publicznej oraz inne wyżej

nie wymienione
Ś-2

Właściciele i zarządcy budynków. Dostawcy
ścieków  z rejonu  m. Jaroty ul. Stawigudzka,
Kryształowa, Porcelanowa oraz m.  Bartąg

ul. Tęczowy Las, dla których odprowadzenie
ścieków dokonywane jest do oczyszczalni

miejskiej w Olsztynie

4,99 zł 5,39 zł 1m3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


