
UCHWAŁA NR XI.56.2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców 

zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo 

 

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

(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 5 i 6 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), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jeleniewo 

siedzibą w Jeleniewie ul. Słoneczna 3 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Jeleniewo na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Jeleniewo za pomocą Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

 

§ 3. 1.  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla 

grupy 1 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy w 

wysokości 5,00 zł netto. 

2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla 

grupy 2 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

w wysokości 4,73 zł netto. 

3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej. 

4. Dopłata będzie obowiązywała przez okres zatwierdzonych stawek taryf 

przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 4. Dopłata o której mowa w § 3 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, na podstawie faktury za 

faktyczną ilość przyjętych do Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach w danym okresie 

rozliczeniowym. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, ogłasza taryfy w sposób 

zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo. 

Przewodniczący  

Rady Gminy Jeleniewo 

Jan Bielecki 
  



Załącznik 

        do Uchwały Nr XI.56.2015 

        Rady Gminy Jeleniewo 

        z dnia 4 grudnia 2015 r. 

 

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

1) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 2,41 zł, 

2) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

przeciętnych norm zużycia: 1,78 zł. 

 

2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

1) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

odczytów wodomierzy:  4,99 zł, 

2) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

przeciętnych norm zużycia: 4,38 zł. 

 

3. Stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług)  

2,20 zł. 

 

4. Do powyższych cen/stawek zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 


