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UCHWAŁA NR VII/61/2011
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

Na podstawie art.14, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.24 ust.1,ust.5, ust.7, 

ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

RADA GMINY BESTWINA 
uchwala: 

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków ustalone przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” sp. z o.o. 
z siedzibą w Bestwinie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Taryfy o których mowa w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy 
Bestwina w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012r. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 
Treść niniejszej uchwały wraz z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia 
uchwały. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



Id: KVRXU-ZWRRD-CFYRZ-GFAIA-FUHOX. Podpisany Strona 2

 

Przewodniczący 
Rady 

Jerzy Zużałek
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Załącznik do Uchwały Nr VII/61/2011

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2 czerwca 2011 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujące na terenie gminy Bestwina na okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 
30.06.2012 r. 

Taryfowe grupy odbiorców. 
Taryfa określa jednakową cenę za 1 m3 wody oraz za 1 m3 ścieków dla 

wszystkich odbiorców. 
Rodzaje, wysokości cen i stawek opłat. 
2.1 Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
- jednakowa cena za 1 m3 wody w wysokości: 

 
CENA VAT CENA Z VAT 
4,95 zł 0,40 zł 5,35 zł 

- miesięczna opłata stała/ odbiorcę, obliczona na podstawie kosztów obsługi 
klientów: 

 
CENA VAT CENA Z VAT 
2,15 zł 0,17 zł 2,32 zł 

2.2 Za zbiorowe odprowadzenie ścieków: 
- jednakowa cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości: 

 
CENA VAT CENA Z VAT 
3,91 zł 0,31 zł 4,22 zł 

Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do 
tej ustawy. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie 
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Bestwina. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo 
– kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” 
Sp. z o.o. w Bestwinie z wyłączeniem odbiorców hurtowych. 


