
UCHWAŁA NR XXII/182/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę .

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) , Rada Miejska 
w Kałuszynie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 

1 października 2013 do 30 września 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2013 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 27 września 2013 r. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 października 2013 do dnia 30 września 
2014r. 

L
p

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat Ceny 
i stawki 
netto

Stawka 
podatku 
VAT 

Ceny 
i stawki 
brutto 

-cena wody [zł/m3] 2,18 8% 2,35
1. 

Gospodarstwa 
domowe - stawka opłaty abonamentowej [zł/m-

c/WG] 
2,39 8% 2,58

-cena wody [zł/m3] 2,18 8% 2,35
2. 

OSP i CP 
-stawka opłaty abonamentowej [zł/m-
c/WG] 

2,39 8% 2,58

-cena wody [zł/m3] 3,84 8% 4,14
3. 

Pozostali odbiorcy 
-stawka opłaty abonamentowej [zł/m-
c/WG] 

2,39 8% 2,58

4. Wszyscy Stawka opłaty za czynności odbioru 
związana z przyłączeniem do 
urządzeń wodociągowych 

300,00 8 % 324,00

gdzie:

Gosp. Dom – socjalni odbiorcy wody 

OSP i CP – OSP i organizacje celu publicznego w tym instytucje edukacji i wychowania, urzędy i posterunki, 
ośrodki zdrowia itp. Jeżeli ustalono to i zapisano w obowiązującej umowie 

Pozostali odbiorcy – pozostali (tj. inni niż Gosp. Dom i OSP i CP) miejscowi odbiorcy wody
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