
 
UCHWAŁA NR XXX/ 151 /09 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 16 lipca 2009r 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów 

. 
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz art.18 ust.2 
pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz., 
1591 z póź. zm) Rada Gminy Cegłów 
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr1 do uchwały  
2. Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie za 
ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych i dowoŜone do oczyszczalni 
ścieków w Cegłowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2 
Zatwierdzone taryfy obowiązują przez 1 rok od wejścia w Ŝycie uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Rady Gminy Cegłów Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Cegłów 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009 i 
podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1do uchwały 
Rady Gminy Cegłów Nr XXX/ 151 /09 

z dnia 16 lipca 2009r 
 

TARYFY 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustala się dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 
 

Grupa Odbiorcy wody Taryfa 
I Gospodarstwa domowe indywidualne 1,70 zł/m3 
II Podmioty gospodarcze 2,10 zł/m3 
Do cen taryf naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2do uchwały 
Rady Gminy Cegłów Nr XXX/ 151 /09 

z dnia 16 lipca 2009r 
 

TARYFY 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

 
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustala się trzy grupy taryfowe odbiorców usług: 
 

Grupa Rodzaj ścieków Taryfa 
I Bytowe mieszkańców odprowadzane do kanalizacji 

sanitarnej 3,85 zł/m3 

II Komunalne zakładów pracy odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej, spełniające kryteria przyjęcia 5,26 zł/m3 

III Ścieki bytowe dowoŜone wozami ascenizacyjnymi do 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie 6,09 zł/m3 

Do cen taryf naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 

 
 
 
 


