
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU 

z dnia .................... 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do 
dnia 31.01.2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 139 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfę: 
1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Barlinek, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barlinek, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. 1. Ustala się podział opłaty abonamentowej na 3 grupy odbiorców ze względu na 

częstotliwość dokonywanych odczytów wodomierzy. Grupę I stanowią odbiorcy o odczytach 
raz w roku, grupę II odbiorcy o odczytach od dwóch do trzech rocznie, a grupę III odbiorcy 
o czterech i więcej odczytów w ciągu roku. 

2. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Do ceny stawek i opłat, o których mowa w § 1 i 2 doliczony zostanie podatek VAT 
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 
 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.................... 
Rady Miejskiej w Barlinku 
z dnia....................2016 r. 
 
 
 
 
 

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Rodzaj stawki 

Cena netto 

[zł] 

Okres 
obowiązywania 

taryfy 

1. Grupa I 
Cena wody 

[zł/m3] 
4,07 

od 01.02.2017 r. 

do 31.01.2018 r. 

 



   Załącznik Nr 2  
   do Uchwały Nr.................... 
   Rady Miejskiej w Barlinku 
   z dnia....................2016 r. 
 
 
 
 

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barlinek 

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Rodzaj stawki 

Cena netto 

[zł] 

Okres obowiązywania 
taryfy 

1. Grupa I 

Cena za 
odprowadzanie 

ścieków 

[zł/m3] 

6,36 
od 01.02.2017 r. 

do 31.01.2018 r. 

 
  Załącznik Nr 3  
  do Uchwały Nr .................... 
  Rady Miejskiej w Barlinku 
  z dnia....................2016 r. 
 
 
 

 
 

Stawki opłaty abonamentowej 

L.p. Grupa abonencka 
Częstotliwość 

dokonywanych odczytów 
wodomierzy 

Cena netto 

[zł] 

Okres 
obowiązywania 

1. Grupa I 1 odczyt / rok 2,64 

2. Grupa II 2-3 odczyty / rok 5,28 

3. Grupa III 4 i więcej odczytów / rok 10,56 

od 01.02.2017 r. 

do 31.01.2018 r. 
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