
UCHWALA Nr XXV/143/2017

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf cen za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe
odprowadzanie sciekow na terenie Grainy Tarnogrod od 01.04.2017r. do 3I.03.2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (j.t
Dz. U. z 2017 r, poz. 328 z pozn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwaia, co nast^puje;

§1

Zatwierdza si? taryf? dla wszystkich grup odbiorcdw uslug:
^  1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? na terenie Gminy Tarnogrod w wysokosci 2,86 zi

netto za Im^, (slownie: dwa zlotyeh 86/100) zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do uchwaly.
2. Dla zbiorowego odprowadzania seiekow na terenie Gminy Tarnogrod w wysokosci 6,48 zl
netto za Im^, (slownie: szesc zlotyeh 48/100) zgodnie z zat^cznikiem nr 2 do uehwaly.

§2

Do ceny stawek, o ktorych mowa w §1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokosci 8%.

§3

Wykonanie uchwaly powierza si? Bumiistrzowi Tarnogrodu.

§4

^  Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

PRZEvVO



Wysokosc taryfy za dostarczon^ wod^

Za}^cznikNr 1
do Uchwaty Nr XXV/143./2017
Rady Miejskiej wTarnogrodzie
z dnia 28.02.2017r.

Taryfowe grupy odbiorcow Wyszczegolnienie Jednostka Cena

miary netto brutto

r

I eruDa tarvfowa obeimuie:

- odbiorcow prowadz^cych
gospodarstwa domowe

cena za I

dostarczonej wody
zVrx? 2,86 3,09

11 gmpa taryfowa obejmuje:
- odbiorcow prowadzgcych
dzialalnosc gospodarczq

cena za I

dostarczonej wody
zl/m^ 2,86 3,09

PRZEV/ODt



Wysokosc taryfy za odprowadzanc scieki

Zah^cznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXV/143/2017
Rady Micjskicj w Tarnogrodzie
zdnia 28.02.2017r.

Taryfowe grupy odbiorcow Wyszczegolnienie Jednostka Cena

miary netto brutto

r I eruoa tarvfowa obeimuie:

- odbiorcow prowadzqcych
gospodarstwa domovve

cena za 1

odprowadzonych
sciekow

zl/m^ 6,48 7,00

11 eruoa tarvfowa obeimuie:

- odbiorcow prowadz^cych
dziatalnosc gospodarcz^

cena za I

odprowadzonych
sciekow

zl/m^ 6,48 7,00

i ....


