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UCHWAŁA  Nr XXXII/251/08 

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 25 listopada 2008 r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w Gminie Police. 
 
 
 
            Na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.  Nr 123,  
poz.858, z 2007r.  nr 147, poz. 1033 Rada Miejska w Policach uchwala, co 
następuje: 
 
 
 § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Police na rok 2009 wg poniższej tabeli: 
 
 
 

L.p. Grupa odbiorców Jednostki miary Ceny/ stawki 
w zł netto 

1  Grupa 1 – woda   
                gospodarcza 

1 m3 dostarczonej wody 
1 m3 odprowadzanych ścieków 

2,65 zł 
4,09 zł 

2 Grupa 2 -  woda usługowa  1 m3 dostarczonej wody 
1 m3 odprowadzanych ścieków 

2,65 zł 
4,09 zł 

3 Stawka opłaty 
abonamentowej 

1 m-c 5,00 zł 

4 Grupa 3 –  woda 
przemysłowa    
                 

1 m3 dostarczonej wody 2,65 zł 

5  Grupa 4  - woda p.poż. 1m3 dostarczanej wody  2,58 

6 Grupa 1 – drogi i place        
                 utwardzone    
                 gminne oraz  
                 powiat. miejskie 

Cena usługi odprowadzenia 
ścieków opadowych i 
roztopowych ( zł/m3) 

 
0,32 zł 

 
 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady 
 
                                                                                                Zbigniew Kropidłowski 
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Uzasadnienie 

 
 

      Projekt uchwały przedkłada Radzie Miejskiej Burmistrz Polic. 
Zgodnie z art.24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006 Nr 123, poz 858 z póżn. 
zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przedstawił wniosek                       
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
Do wniosku została dołączona szczegółowa kalkulacja cen i stawek opłat, wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w/w ustawą oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę              
i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz.U. Nr 26, poz.257), zweryfikowana przez 
Burmistrza. 
Według taryfy w przedłożonym wniosku ceny od 01.01.2009 r. wynosić będą: 
cena  1m3 wody będzie wynosiła 2,65 zł (netto), obecnie 2,30 zł (netto),  
cena 1m3 odprowadzanych  ścieków wynosić będzie 4,09 zł (netto), obecnie  
3,42 zł (netto),  
cena 1 m3 wody na cele p.poż. wynosić będzie 2,58 zł (netto), obecnie 2,23 zł (netto), 
cena usługi  odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych za 1 m3 wynosić 
będzie – 0,32 zł (netto), obecnie 0,28 zł (netto). 
Szczegółowe dane zawarte są we wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Policach. 
 


