
UCHWAŁA NR VI/54/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących od 1 maja 2015 r. 
do 30 kwietnia 2016 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5, ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.139), 
po rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łodygowice wniosku firmy Eco Team Service sp. z o.o. 34-325 Łodygowice 
ul.Piłsudskiego 75 o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od dnia 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łodygowice opracowane 
przez Eco Team Service Sp. z o.o., które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązują od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty abonamentowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, która stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/54/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena w zł/m3Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

netto wraz z 8% 
VAT

1 Gospodarstwa 
domowe 
i jednostki
użyteczności 
publicznej

Właściciele, zarządcy budynków posiadający stałe 
zameldowanie na terenie Gminy lub tymczasowe 
zameldowanie i rozliczający podatek od dochodów osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żywcu; a rozliczani 
w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie 
wskazań wodomierza głównego bądź wodomierzy 
zainstalowanych w lokalach lub też zgodnie z normami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody. Jednostki i zakłady użyteczności 
publicznej

6,25 6,75

2 Przemysł  (z 
wyjątkiem pkt.3)

Podmioty gospodarcze wykorzystujące pobraną wodę do 
celów produkcyjnych. 6,27 6,77

3 Zakłady 
przemysłu 
spożywczego

Podmioty gospodarcze wykorzystujące pobraną wodę do 
celów produkcji i dystrybucji wody oraz przemysłu 
spożywczego 6,25 6,75

4 Pozostali 
odbiorcy

Jednostki prowadzące działalność handlową, usługową lub 
produkcyjną rozliczane na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego, właściciele i zarządcy budynków 
nie posiadający stałego/tymczasowego zameldowania na 
terenie Gminy i nie rozliczający podatku od dochodów 
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żywcu oraz 
inne podmioty nie wymienione powyżej wykorzystujące 
pobraną wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. 
Ceny z powyższej grupy taryfowej stosuje się również dla 
wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 
wody zużytej do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic 
i terenów zielonych.

6,25 6,75
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/54/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Miesięczna stawka ołaty abonamentowej

Odbiorcy Stawka opłaty
netto

Stawka opłaty wraz
z 8% podatku VAT

Odbiorcy rozliczani na
podstawie
wskazań wodomierza

5,00 zł/miesiąc 5,40 zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na
podstawie
wskazań wodomierza
w budynkach
wielolokalowych

2,44 zł/miesiąc 2,64 zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani
na podstawie norm
przeciętnych zużycia
wody

4,09 zł/miesiąc 4,42 zł/miesiąc

Odbiorcy przemysłowi 15,00 zł/miesiąc 16,20 zł/miesiąc
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/54/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Odbiorcy Stawka
opłaty
netto

Stawka opłaty wraz
z 8% podatku VAT

Opłata za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych
i kosztów przeprowadzenia prób 
technicznych przyłącza

100,00 zł. 108,00 zł.
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