
UCHWALA Nr XXV/144/2017

Rady Micjskiej w Tarnogrodzie
z28 lutego 2017r,

w sprawie ustalenia wysokosci doplaty do taryfy dia odbiorcow usiug zwiiizanych z
odprowadzaniem sciekow na rok 2017 w okresie 01.04.2017n do 31.12.2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeiiiu w wod^ i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (j.t.
Dz. U. z 2017 r, poz. 328 z pozn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co nast^puje:

§1

Ustala si? doplat? z budzetu Gminy Tamogrod do cen stawek za zrzut sciekow
w wysokosci:
1. Dla I grupy taryfowej 1,33 zl (slownie: jeden zloty 33/100) netto do Im^ odebranych
sciekow w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Dla II grupy taryfowej 1,12 zl (slownie: jeden zloty 12/100) netto do Im^ odebranych
sciekow w oliesie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. Ceny placone przez odbiorc? uslug, po uwzgl?dnieniu doplat o ktorych mowa w ust. 1 i 2,
stanowi^ zalqcznik nr 1 do niniejszej ucliwaly.
4. Doplata do zrzutu sciekow b?dzie przekazywana Tamogrodzkiemu Zakladowi
Komunalnemu Sp. z o.o. wedhig ilosci odprowadzonych sciekow.

§2

Do ustalonej doplaty z budzetu Gminy, o ktorej mowa w §1 ust. I i 2 doliczony zostanie
podatek VAT w wysokosci wynikaj^cej z obowi^zuj^cych przepisow prawa w tym zakresie.

§3

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Tamogrodu.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

PRZEV"qd'»



Zaiqcznik Nr 1
do Uchvvaly Nr XXV/144/2017
Rady Miejskiej wTarnogrodzie
zdnia 28.02.2017r.

Ceny po uwzglfdnieniu doplat z budzetu Gminy, o ktorych mo>va w § 1 Uchwaly

Grupy odbiorcow Rodzaj taryfy Jednostka Woda $cieki Podatek VAT

netto netto

I gruoa tarvfowa obeiinuie:

- odbiorcow prowadzgcych
gospodarstwa domowe

cena za 1 zMxt? 2,86 5,15

Do cen 1 opiat
dolicza si?
podatek VAT
wg.

obowi^uj^cej
stawki

(aktualna
stawka VAT

wynosi 8%)

II eruoa tarvfowa obeimuie:

- odbiorcow prowadz^cych
dziaialnosc gospodarcz^ cena za I zl/m^ 2,86 5,36
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