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Rady Gminy Ostrowite
z dnia 30 listopada 2OL7 roku

sprawie: zahalierdzenia bryf zbiorowego zaopahzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na Podstawie art. 18 ust. 2

PK

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2OI7 r.,
i 5 ustawy z dnia 7 czerwa 2O0L r. o -- zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2OL7 poz.328
pain.ń.'

Poz, 1875) oraz aft. 24 ust. 1

.Óńóń,

i

Rada Gminy Ostrowite
co następuje:

uchwala,
§

§
§

1,

2.
3.

Zatwlerdza się taffi na okres od dnia 1.or.2o18 r. do dnia
31.12.2018 r,, będące
załącznikiem do niniejszej uchwały na zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe
odProwadzanie Ścieków Przedstiwione przez priedsiębiorsturo
wodociągowokanalizacyjne.
Wykonanie uchwaĘ powierza się WójtowiGminy Ostrowite.
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr DCUI/255//2017
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 30 listopada 2017 roku

oSTRowlTE

ul. Lipowa 2, woj, wielkopolskie
tel. {3 ź76 .1l ól

TARYFA
NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I zBIoRoWE oDPRoWADzANIe

ścrrxów

I. RoDzA,rE PRoWADZoNEJ DzIAtALNoŚcI.
Spółdzielnia Kołek Rolniczych w Ostrowitem Pzedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjnej
prowadzi działalnoŚĆ związaną ze:
- Zbiorowym zaopatźeniem w wodę.
- Zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

II. TARYFOWE GRUPY ODBIORCOW USŁUG.
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę okreśtasię dwie grupy taryfowe:
I Grupa Taryfowa - Pozostali odbiorcy.
II GruPa Taryfowa - WłaŚciciele działek letniskowych z wyłączeniem nieruchomości ze
meldunkiem.
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Dlaz|iotowegoodprcwadzaniaściekówokreślasięjedną9rupętaryfową:
l. scieki odprowadzane za pomoą kanalizacji sanitarnej (tłoczonel
III. RqDzArEI WYsoKoŚc cEN I sTAWEl( oPŁAT.
1. Cena za m3 dostarczonej wody
wskazań wodomierzy rnrynosi:

w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów

- 2187 zł + VAT - dla pozostaĘch odbiorców.
zł + VAT - dla właścicielidziałek letniskowych z wyłączeniem nieruchomości
ze staĘm meldunkiem.

- 3169

2. Stawki opłaty za dostarczoną wodę za osobę na 1 miesiąc w

wynosi

8,6l zł + VAT.

rozliczeniach ryczałtowych

3. StawkioPłat abonamentowych za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z właścicielamilub zaządcami
budYnków w oparciu o wodomiez główny dla budynku lub wodomien mierzący całkowite zużycie wody
w lokalu wynosi:
a) za wodomierz o średnicy od 0 15 do 0 25 - o,31zł + VAT / miesięcznie
b) za wodomierz o średnicy od 0 32 do 0 50 - o,93 zł + vAT/miesięćznie

c) za wodomierz o średnicy od 0 6o do 0 1o0 - 9,35 zł+ vAT/miesiĘcznie

Opłata abonamentowa płatna jest łącznie z odpowiednią kwotą za dostarczaną wodę określoną w pK III

tarW.

1. C_"T" za m 3 odprowadzanych Ścieków w roz|iczeniu z odbiorcami za ilośćodprowadzonych
fcjeków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniamiwodomierza
lub na Podstawie iloŚci odprowadzonych ścieków określonej igodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego wynosi 5r5l zł + vAT.
5. Stawka opłaĘ za odprowadzanie Ścieków na osobę na miesiąc w rozliczeniach
ryczałtowych
wynosi 16153 zł + vAT.
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