
UCHWAŁA II/9/2014 

Rady Gminy Niwiska 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt. 15, w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póżn. 

zm.). 

 

Rada Gminy Niwiska 

postanawia: 

 

§ 1  

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 

2015 roku opracowane przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2  

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez ZUK w Niwiskach na 

terenie Gminy Niwiska. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych 

w Niwiskach. 

 

§ 4 

 Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo 

przyjęty (na podstawie art. 24, ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w terminie 

do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu 

Gminy w Niwiskach. 

         

 

 

 
 

 



 

Załącznik Nr 1 

Uchwały II/9/2014 

Rady Gminy Niwiska z dnia 04.12.2014 r. 

 
 

Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków 

netto VAT brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.
Gospodarstwa 

domowe

cena za 1m
3
 zaopatrzenia 

w wodę
2,35 0,19 2,54 zł/m

3

2.
Pozostali 

odbiorcy

cena za 1m
3
 zaopatrzenia 

w wodę
2,35 0,19 2,54 zł/m

3

1.
Gospodarstwa 

domowe

stawka opłaty 

abonamentowej
2,35 0,19 2,54 zł/m-c

2.
Pozostali 

odbiorcy

stawka opłaty 

abonamentowej
2,35 0,19 2,54 zł/m-c

1.
Gospodarstwa 

domowe

cena za 1m
3 

odprowadzenia ścieków
3,50 0,28 3,78 zł/m

3

2.
Pozostali 

odbiorcy

cena za 1m
3 

odprowadzenia ścieków
4,00 0,32 4,32 zł/m

3

I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

II. ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Lp.
Jednostka 

miary

Cena/stawka
Wyszczególnienie

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług

 

 

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli dolicza się podatek od 

towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług 

z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

 

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%. 


