UCHWAŁA NR 191/XXXIV/17
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Grajewo
na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grajewo
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę złożonego dnia 16 października 2017 r.
sprawdzonego i zweryfikowanego w zakresie kosztów przez Wójta Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik do Uchwały Nr 191/XXXIV/17
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 listopada 2017 r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grajewo na okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grajewo prowadzi Gmina
Grajewo.
Gmina Grajewo prowadzi działalność podstawową w zakresie zaopatrzenia w wodę, która jest objęta
niniejszą taryfą.
Gmina Grajewo stosuje jednakową taryfę dla wszystkich grup odbiorców.
Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody netto - 2,77 zł/m3 plus 8% podatek VAT.
Rozliczenie za dostawę wody następuje w oparciu o wskazanie wodomierzy a w przypadku ich braku
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Warunki stosowania cen i opłat oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców zapewnione są zgodnie z
przepisami uchwały Nr 202/XXXIX/06 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 kwietnia 2006 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody.
Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Cenę i stawkę opłat zawartą w taryfie określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Grajewo.
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