
UCHWAŁA NR XXXVI/394/10  

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  

z dnia 10 listopada 2010 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia 

w wodę miasta i gminy oraz za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Maków Podhalański, dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo – Kanalizacyjnego EKO-SKAWA spółka z o.o. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm./ oraz art. 24 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków /Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm./ - 

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim – uchwala co następuje:  

§   1 .  Zatwierdza się  taryfy opłat netto za wodę  pobieraną  z urządzeń  zbiorowego

zaopatrzenia w wodę w następujących wysokościach: 

1. grupa „gospodarstwa domowe” i grupa "pozostali odbiorcy" - 4,50 zł/m³;  

§  2 .  Zatwierdza się  taryfy opłat netto za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń

kanalizacyjnych za 1 m³: 

1. grupa „gospodarstwa domowe” i grupa "pozostali dostawcy" podłączeni do kanalizacji

sanitarnej - 8,99 zł/m³;  

2. grupa „gospodarstwa domowe”  i grupa "pozostali dostawcy" podłączeni do kanalizcji

ogólnospławnej - 3,46 zł/m³;  

§  3 .  Zatwierdza się  taryfy opłat netto za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń

kanalizacyjnych stanowiących środek trwały Gminy i odprowadzanych do oczyszczalni ścieków

w Juszczynie w następujących wysokościach: 

1. grupa „gospodarstwa domowe” i grupa "pozostali dostawcy" - 4,90 zł/m³  

§   4 .  Ustala się  miesięczną  opłatę  abonamentową  na odbiorcę  dla grup taryfowych

określonych w §1 w następujących wysokościach: 

1. grupa „gospodarstwa domowe”  i grupa „pozostali odbiorcy”  rozliczane w oparciu

o wskazania wodomierza - 2,98 zł;  

2. grupa „gospodarstwa domowe”  i grupa „pozostali odbiorcy”  rozliczane na podstawie

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 2,87 zł;  

§   5 .  Ustala się  miesięczną  opłatę  abonamentową  na dostawcę  dla grup taryfowych

określonych w § 2 i § 3 w następujących wysokościach: 

1. grupa „gospodarstwa domowe”  i grupa „pozostali dostawcy”  rozliczane w oparciu

o wskazania wodomierza - 2,98 zł;  

2. grupa „gospodarstwa domowe”  i grupa „pozostali dostawcy”  rozliczane na podstawie

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 2,87 zł;  

§ 6. Ustala się stawkę opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

(koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza) w następujących wysokościach: 

1 .  Stawka za  przyłączenie do urządzeń  wodociągowych będących w posiadaniu

przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego) - 73,72 zł;  

2 .  S tawka  za  p rzyłączenie  do urządzeń  kanalizacyjnych będących w posiadaniu

przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego) - 73,72 zł  

§  7 .  Do cen określonych w § 1 - § 6 doliczać  się  będzie podatek od towarów i usług

w aktualnie obowiązującej wysokości.  

§ 8. Tracą moc uchwały: 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011

roku.  

1) Nr XVI/173/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 04 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę  pobieraną  z urządzeń  zaopatrzenia

w wodę miasta i gminy za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dla

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego EKO-SKAWA spółka z o. o. 

2) Nr XXII/243/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat netto za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń

kanalizacyjnych i odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Juszczynie 

3) Nr XXXIV/380/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat netto za odbiór

ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzanych do oczyszczalni

ścieków w Juszczynie. 
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