
UCHWALA NR XLVII/234/17 
RADY GMINY PACANOW 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod^ 
i zbiorowego odprowadzenia scielcow na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875. z poz. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzeniu sciekow 
(t. j . Dz.U. 2017 poz. 328 z dnia 10.02.2017r. z poz zm.) Rada Gminy uchwala, co nastepuje: 

§1 . 
Zatwierdza si? taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzenia 
sciekow na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 opracowane przez Urz^d Gminy 
w Pacanowie w wysokosci okreslonej w zai^czniku Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 2 . 
Taryfy, o ktorych mowa w § 1 maj^ zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wod? 
i zbiorowego odprowadzenia sciekow realizowanego przez Urz^d Gminy w Pacanowie 
na terenie Gminy Pacanow. 

§3 . 
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§4. 
Wojt Gminy Pacanow ogtasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposob 
zwyczajowo przyj?ty w terminie 7 dni od dnia podj^cia niniejszej uchwaly. 

§5. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z moc^ obowi^zuj^c^ od dnia 01.01.2018r. 
i podlega ogtoszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty. 

PRZEWbDNICZ/ \CY 



Zat^cznik nr 1 
Do uchwaly Nr.: XLVII/234/17 Rady Gminy Pacanow z dnia 28.11.2017r 

1. Taryfa dla zaopatrzenia w wod? 
Wysokosc cen i stawek oplat za dostarczona wod?: 

Ip. Taryfowa grupa odbiorcow Cena netto 
(zl/ m^) 

Stawka netto oplaty abonamentowej 
w zl /odbiorc? /miesi^c 

1 GrupaI 2,52 4,80 

2. Taryfa dla odprowadzenia sciekow 
Wysokosc cen i stawek oplat za odprowadzenie sciekow: 

Ip. Taryfowa Grupa odbiorcow Cena netto (zl/m^) 
1 Grupa 1 4,40 

Do cen i oplat netto okreslonvch w taryfach dolicza sie podatek VAT zgodnie z 

obowiazuiacymi przepisami. 

PRZEWO 
Rady 


