
Uchwała Nr VI/45/2015 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

 

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

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 

2015 r. poz. 139 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach w 

wysokości: 

a) wysokość taryfy za dostarczaną wodę – 3,72 zł netto za jeden metr sześcienny 

dostarczonej wody; 

b) wysokość taryfy za odprowadzanie ścieków – 5,75 zł netto za jeden metr 

sześcienny dostarczonych ścieków od taryfowej grupy odbiorców usług S1 i S2; 

c) pod symbolem grupy taryfowej rozumie się: 

- „S1” – zbiorowe odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych jedno 

i wielorodzinnych, gospodarstw domowych i lokali mieszkalnych 

(odprowadzenie, oczyszczenie) oraz ścieków komunalnych dowożonych 

(oczyszczanie); 

- „S2” – zbiorowe odprowadzenie ścieków z budynków i lokali usługowych, 

handlowych, użyteczności publicznej, zakładów usługowych, handlowych i 

produkcyjnych odprowadzających ścieki o parametrach ścieków 

komunalnych, ścieki z powierzchni utwardzonych i zabudowanych 

(odprowadzenie, oczyszczenie). 

2. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej: 

a) wysokość stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody – 

5,58 zł. netto/odbiorca/miesięcznie; 



b) wysokość stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odprowadzonych 

ścieków – 4,99 zł. netto/odbiorca/miesięcznie. 

 

§ 2. 

Taryfy, o których mowa w paragrafie 1 obowiązują w terminie od 04.08.2015 roku do 

03.08.2016 roku i mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach 

na terenie Miasta i Gminy Mikołajki. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Mikołajkach. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Mikołajki. 

                                                                                               

  

Przewodniczący Rady  Miejskiej 

                                                                                                                Sławomir  Gawliński      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


