
UCHWAŁA NR  XIII/85/2015 

RADY GMINY MIELEC 

 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139), w związku z wnioskiem Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mielcu z dnia 21 października 2015 r. o przedłużenie czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na okres od dnia  01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.  

 

RADA  GMINY  MIELEC 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec, zatwierdzonej uchwałą 

Nr IV/18/2014 Rady Gminy  Mielec z dnia 30 grudnia  2014 r. na okres od dnia 01.01.2016 r. 

do dnia 31.12.2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY MIELEC  

 

    JAN  KOŁODZIEJ 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały NR  XIII/85/2015 

Rady Gminy Mielec 

z dnia 17grudnia 2015 r.  
 

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

przedłużona na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

 

 

Taryfa dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawiera następujące ceny i stawki 

opłaty abonamentowej: 

 

 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 

miary 

1 2 3 4 5 

 Gospodarstwa domowe, 

mieszkańcy gminy 

prowadzący działalność 

gospodarczą, a także inni 

odbiorcy usług 

wodociągowych. 

Cena za 1 m³ 

dostarczanej wody  

2,60 zł/m³ 

Stawka opłaty 

abonamentowej  dla 

odbiorców usług 

wodociągowych. 

Opłata 

abonamentowa  

1,95 zł/odbiorcę  

usług/miesiąc 

 

 

za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 

miary 

1 2 3 4 5 

 Gospodarstwa domowe, 

mieszkańcy gminy 

prowadzący działalność 

gospodarczą, a także inni 

odbiorcy usług 

kanalizacyjnych. 

Cena za 1 m³ 

odprowadzanych 

ścieków   

6,20 

 

zł/m³ 

 Stawka opłaty 

abonamentowej  dla 

odbiorców usług 

kanalizacyjnych. 

Opłata 

abonamentowa  

1,36 

 

zł/odbiorcę  

usług/miesiąc 

 

Do cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 

określonej odrębnymi przepisami.  


