
 

 

UCHWAŁA NR XIV/126/15 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

z dnia 16 listopada 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf 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 (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust 1 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) Rada Miejska w Bobowej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się opłatę za dostarczanie wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

stanowiących własność Gminy Bobowa: 

1) dla gospodarstw domowych oraz urządzeń służących ich wyłącznym potrzebom tj. kotłowni centralnego 

ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania w wysokości: 3,72 zł/m
3 

plus opłata stała miesięczna  

na utrzymanie urządzeń pomiarowych lub przesyłowych w wysokości: 

a) 5,57 zł miesięcznie - przy zużyciu do 10 m
3 
wody w danym kwartale, 

b) 3,34 zł miesięcznie - przy zużyciu powyżej 10 m
3 
wody w danym kwartale; 

2) dla pozostałych odbiorców w wysokości: 4,65 zł/m
3 

plus opłata stała miesięczna na utrzymanie urządzeń 

pomiarowych lub przesyłowych w wysokości 5,57 zł miesięcznie. 

2. Do kwot wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości. 

§ 2. 1. Zatwierdza się opłatę za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Bobowa: 

1) dla gospodarstw domowych oraz urządzeń służących ich wyłącznym potrzebom tj. kotłowni centralnego 

ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania w wysokości: 3,98 zł/m
3 

plus opłata stała miesięczna 

na utrzymanie urządzeń pomiarowych lub przesyłowych w wysokości: 

a) 2,84 zł miesięcznie - przy odprowadzaniu do 10 m
3 
ścieków w danym kwartale, 

b) 1,68 zł miesięcznie - przy odprowadzaniu powyżej 10 m
3 
ścieków w danym kwartale; 

2) dla pozostałych dostawców ścieków w wysokości: 7,26 zł/m
3 

plus opłata stała miesięczna na utrzymanie 

urządzeń pomiarowych lub przesyłowych w wysokości 2,84 zł miesięcznie. 

2. Do kwot wymienionych w ust .1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości. 

§ 3. Zatwierdza się opłatę za zrzut ścieków dowożonych na oczyszczalnię: 

1) z terenu Gminy Bobowa w wysokości 7,37 zł/m
3
; 

2) spoza terenu Gminy Bobowa w wysokości 12,26 zł/m
3
; 

3) od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 pobiera się podatek VAT w ustawowej wysokości. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 7056). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. 

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Tabiś 
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