UCHWAŁA NR XXXI/308/13
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. poz. 594 ze zmianą: z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z
2006 r. nr 123 poz. 858 ze zmianami: z 2007 r.: nr 147 poz. 1033; z 2009 r.: nr 18 poz. 97; z 2010 r.: nr 47

poz. 278, nr 238 poz. 1578; z 2012 r.: poz. 951 i poz. 1513) w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie z dnia 22 listopada 2013 r., Rada Miejska w Złotowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie miasta Złotowa:
1) za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalnobytowe: 3,45 zł/m³ +
VAT,
b) przeznaczoną na inne cele: 3,51 zł/m³ +VAT,
c) za wodę pobraną przez gminę ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele p.poż. oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych: 3,51 zł/m³ + VAT;
2) za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez wszystkich odbiorców: 5,15 zł/m³ +
VAT;
3) za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych: 0,14 zł/m²/m-c +VAT,
b) z powierzchni terenów pozostałych: 0,10 zł/m²/m-c +VAT.
2. Zatwierdza się opłaty (dla wszystkich odbiorców):
1) za jedno przyłączenie do urządzeń wodociągowych: 68,72 zł + VAT,
2) za jedno przyłączenie do urządzeń kanalizacji sanitarnej: 43,57 zł + VAT,
3) za jedno przyłączenie do urządzeń kanalizacji deszczowej: 26,80 zł + VAT.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w mieście Złotowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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