Uchwała Nr XXV/59/2016
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę̨
i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1, 2, 3, 5 i 10 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę̨ i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady:
Aneta Żurowska

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/59/2016
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 24 listopada 2016 r.

Taryfa opłat za dostarczoną wodę w rozliczeniach ilościowych (zł/m3)
na terenie Gminy Jedlińsk
Taryfowa grupa
odbiorców
Grupa 1 – wszyscy
odbiorcy

Cena netto (zł)

2,35

Podatek Vat (zł)

Cena brutto (zł)

0,19

2,54

Taryfa miesięcznych opłat abonamentowych za dostarczoną wodę
liczba
odbiorców/okres
rozliczeniowy
Od 1 odbiorcy
wody/m-c

Opłat netto w zł
1,50

Podatek Vat (zł)
0,12

opłat brutto w zł
1,62

Taryfa stawek opłat za odprowadzenie ścieków w rozliczeniach ilościowych
(zł/m3) na terenie Gminy Jedlińsk
Taryfowa grupa
odbiorców

Opłat netto w zł

Podatek Vat (zł)

opłat brutto w zł

Grupa 1 - ścieki
bytowe z kanalizacji

3,45

0,28

3,73

Grupa 2 - ścieki
dowożone

5,70

0,46

6,16

Grupa 3 - ścieki
przemysłowe

11,60

0,93

12,53

*do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (Vat) w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami. Aktualna wysokość podatku Vat wynosi 8%.
Przewodnicząca Rady:
Aneta Żurowska

