UCHWAŁA NR XLIV/257/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Teresin
na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 24 ust.1, 6, 7, 9a i 10 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwala,
co następuje:
§1
Uwzględniając wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedłuża się czas
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Teresin w wysokości obowiązującej w roku 2017, na okres od
dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się następujące dopłaty dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe
w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych:
a) w kwocie 0,50 zł plus należny VAT do każdego 1 m3 dostarczonej wody
b) w kwocie 0,50 zł plus należny VAT do każdego 1 m3 odebranych ścieków.
2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na konto Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Teresinie po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne
zużycie wody miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie otrzymując dopłatę jest
zobowiązany prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób
umożliwiający określenie ilości zużytej wody.
§3
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Teresin oraz Dyrektorowi Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Teresinie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Teresin.
Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik
do uchwały nr XLIV/257/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 14 listopada 2017 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE

na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

WODA

Cena netto w zł za 1 m3

Grupa I i II

2,95

Grupa III

3,60

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

ŚCIEKI

Cena netto w zł za 1 m3

Grupa I i II

4,95

Grupa III

6,20

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

BECZKA ASENIZACYJNA o poj. 4 m3
Grupa I, II i III

Cena netto w zł za 1 h

64,81

Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Podział na taryfowe grupy odbiorców:
Grupa I
Grupa II
Grupa III

– gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielolokalowych,
– gminne jednostki oświatowe i inne placówki oświatowe
i wychowawcze inne niż gminne, zgromadzenia zakonne,
– podmioty gospodarcze oraz inne instytucje nie wymienione w grupach I i II

