
UCHWAŁA NR XL/270/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec wskazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

2. „Hydro-Tech” Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec ogłasza taryfy w miejscowej prasie 
w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2017 r.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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Załącznik do uchwały nr XL/270/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 

L.p. I Za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: 
ceny netto w okresie                
01-08-2017 do 31-

07-2018 

1. gospodarstwa domowe oraz gmina ( na cele określone w art.. 22 ustawy): 3,55 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 3,80 odb./mies. 

3. pozostali odbiorcy: 4,20 zł/m3 

4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 
            

9,80     
odb./mies. 

5. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: licznik sprzężony: 
         

50,00     
odb./mies. 

6. 
stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: podlicznik wody 
"bezpowrotnie zużytej": 

            

2,20     
odb./mies. 

L.p. II 
Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzane do 
urządzeń zbiorowego odprowadzania i zaopatrzenia: 

ceny netto w okresie                
01-08-2017 do 31-

07-2018 

1. gospodarstwa domowe:  8,10 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 3,20 odb./mies. 

3. pozostali odbiorcy: 8,80 zł/m3 

4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 9,70 odb./mies. 

L.p. III 

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzane do 
urządzeń zbiorowego odprowadzania w obrąbie SSEMP 

w Kamiennej Górze podstrefa Nowogrodziec 

ceny netto w okresie                
01-08-2017 do 31-

07-2018 

1. 
ścieki bytowo przemysłowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania i 
zaopatrzenia: 

13,90 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 9,90 odb./mies. 

L.p. IV 

Za ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do 
urządzeń zbiorowego odprowadzania w obrębie SSEMP 

w Kamiennej Górze podstrefa Nowogrodziec 

ceny netto w okresie                
01-08-2017 do 31-

07-2018 

1. 
ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania i 
zaopatrzenia: 

2,80 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: 9,80 odb./mies. 

     
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 

z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Antonina Szelechowicz 
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