
Uchwała Nr V/36/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie  

(gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m
3
 wody i 1m

3
 ścieków 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia   

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków     

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się następującą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków: 

1) zatwierdza się cenę za pobór wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców gminy     

Sieroszewice w kwocie 3,10 zł brutto za 1m
3
 wody, 

2) zatwierdza się cenę za pobór wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców 

Sadowia w kwocie 3,40 zł brutto za 1m
3
 wody, 

3) zatwierdza się cenę ścieków w kwocie 4,90 zł brutto za 1m
3
, 

4) zatwierdza się dopłatę do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach do 

1m
3
 wody w kwocie 0,18 zł., 

5) zatwierdza się dopłatę do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach do 

1m
3 

 odprowadzonych ścieków w  kwocie 1 zł., 

6) zatwierdza się cenę 3,50 zł. brutto za 1m
3
 dowożonych ścieków do oczyszczalni 

ścieków. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 kwietnia 

2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków  na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie                  

(gmina Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1m
3 

wody i 1m
3
 ścieków. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                           Paweł Siwak 

  


