
 

UCHWAŁA Nr XXVII/201/09 

RADY GMINY SIENNICA 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Siennica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w 

Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 

terenie gminy Siennica w następujących wysokościach: 

1) cena za 1m3 wody – 1,48zł netto + obowiązujący podatek VAT, 

2) stawka opłaty abonamentowej – 5,00zł netto + obowiązujący podatek VAT kwartalnie od każdego przyłą-

cza wodociągowego, 

3) cena za odprowadzenie 1m3 ścieków do sieci kanalizacyjnej – 2,01zł netto + obowiązujący podatek VAT, 

4) cena za 1m3 ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków – 4,00zł netto + obowiązujący poda-

tek VAT. 

§ 2.1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych związana z kosztami przeprowadzenia 

prób technicznych przyłącza – 600,00zł brutto. 

2. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych związana z kosztami przeprowadzenia 

prób technicznych przyłącza – 900,00zł brutto. 

§ 3.1. Ceny i stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2010r. 

2. Opłaty wymienione w § 1 i § 2 pobiera Urząd Gminy w Siennicy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 Tracą moc: 

1) uchwała nr XXIV/208/2001 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wyso-

kości opłat za 1m3 wody pobieranej z wodociągów komunalnych i 1m3 ścieków oraz za podłączenie nie-

ruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gminy Siennica; 

2) uchwała nr XIX/135/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty abo-

namentowej przeznaczonej na pokrycie kosztów legalizacji i wymiany wodomierzy; 

3) uchwała nr XIX/141/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty abo-

namentowej przeznaczonej na pokrycie kosztów konserwacji i remontów sieci kanalizacyjnej oraz zbior-

czej oczyszczalni ścieków. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Jacek Zwierz 

 

 

 

 

 

 


