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w sprawie zatwierdzenia taryf dta zbiorowego zaopatlzuia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia8 marca 1990 r. osamorzryl'ie gminn1łn (tekst jednoliĘ Dz.U.
zŻ00l t. nr I42 poz- I59I zc zmiałrrąrr.i: z2oa2 r.: nr 23 poz. 2Ż0, nr 62 poz.'558' ńr l|3 poz 984, nr L53 poz.
727l,nr 214 poz 1806 22003 r.: nr 80 poz ?1?, w 162 poz. 1568; 22A04 r.: m 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203;
22005 r.: nr 172 pz. 1441, nr 175 poz. 1457; 22006 r.: nr 17 poz. 128; 22O07 r.: nr 173 poz. l2l8; 22008 r.: nt
180poz. 1111,nr223p2.1458;22009r.:nr52poz.420,nr157poz1?4I;22010r.:nr28poz.L42il46,nr40
poz. 230, m 106 poz. 675; z20ll r.: 'nr 2I poz. !l3, nr Il7 poz. 6?9, nr 134 poz. 777, nr Żl7 poz. I28l) oraz at.
24 llst- 1 ustawy z dnig 7 czprwca Ż00l t. o zbiorovqnn z-aopaf;zeyni.u w wodę i zbiońwym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.IJ 22006 r. nr 123 poz.858 ze zrrimrami: 22007 r.; nr I47 poz.I033; 22A09 r.: nr 18 poz. 971'

z2al0 r.: nr 4? poz. 278, nr 238 poz. 1578), wzwiązku zwnioskiem Miejskiego ZakłaiJiu Wodociągów
iKflftallzacji SpóŁra za.o. wZŁotowie zdnia 22 ltstopńa 2al-I r., Rada Miejska wZłotswie uchwalą co
nasĘpuje:

s1.l.Z&:vviterdza sę ceny dla ńiorowego zrcpaazsnia wwodę ińiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie miasta Złotow a:

1 ) za wodę pobieranę z wząazpt' ńiorowego zaopŃ zenia w wodę :

a')dta zaop#znnla ludności wwodę przanemnądo spożycia lub na cele socjalno bytowe: 2,72 zł/m3 +

VAT,

b) przenaczonąna inne ł,eLe:2,76 z.Vm3 *VAT,

c) za wodę pobraną przez gmlnę zs zńrojów uhcmycĘ do zasltrąniapublicaych fontann i na cele p.poż. oruz
do aaszaniapubliczrych ulic i publicznyoh terenów zielonych: 2,76 zł/m'+ VAT;

2) za śetekl do zbiorczych |Ir7'dZEh knthz'acyjnych prznz wszys*jch odbiorcow: 4,56 złlm' +
VAT;

3) za odprowadzenie wód opadowych i roźopowych:

a)zpwierz*hnitere,lrów prremysłowycĘ ibazfimsportowych; a,IŻ dlm2/m-c łVAT,
b) z powierzchni-'terenów pozostaĘch: 0'08 zł/m2/m-c +VAT.

2. Zatwierdza sę opłaty (dla wsrystkich, odbiorców) :

1) za jedno przyłęznnte do urądzeń wodociągowych:9Ż,67 Zł + vAT'
2) a je/rrroprzyłęzrnie dovrząnzetknahzacjisanitanej: 9Ż,67 zł + vAT,
3) za jedno przyłryzente do vrzĄzeikanalnzrcji deszcznwej: 92,67 zł + vAT.

$ z TaryĄ', o których mowa w $ 1' obowiąg,ująw okresie od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 s.Ęcmia2}I3
roku.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się tsurnistzowi Miasta Złotowa

$ 4. Uchwda podlega ogłoszełriu na tabliry ogloszr,ńw mieście ZLotawie.
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