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UCHWAŁA NR XXXVII / 400 / 2010
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od dnia 16 października 2010 r. do dnia 31 marca 2011 roku dla Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 roku, Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z dnia 
6 sierpnia 2010 r. o przedłużenie czasu obowiązywania faryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 16.10.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach na okres od dnia 16 
października 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie tj. Gminnych Racjach, oraz poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowice i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII / 400 / 2010

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 14 września 2010 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Przedłużone na okres 16.10.2010 - 31.03.2011 

- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 

Cena wody 
w zł

Opłata 
abonamentowa 
w zł

Wyszczególnienie

Grupa taryfowa

netto brutto
netto 
m-
c/odb

brutto 
m-
c/odb

I grupa taryfowa 
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych 
- właściciele i zarządcy budynków 
- wspólnoty mieszkaniowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy zgłaszający 
zapotrzebowanie na usługę poniżej 30 tyś. m3 na miesiąc

3,47 3,71 6,48 6,93

Cena za 1m3 wody i opłata abonamentowa 
w zł/m-c/odbiorcę, rozliczanego wg wskazań 
wodomierza:
a) głównego; 
b) dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej; 
c) przy punkcie czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym.

II grupa taryfowa 
- pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 1. 
zgłaszający zapotrzebowanie na usługę w ilości 30 tyś. m3 
i wyższej, na miesiąc.

2,11 2,26 - -

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 
Cena w złWyszczególnienie Taryfowe grupy odbiorców
netto brutto

I grupa taryfowa 
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych 
- właściciele i zarządcy budynków 
- wspólnoty mieszkaniowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy bez względu na wielkość zapotrzebowania na usługę

3,97 4,25

Cena za 1 m3 
odprowadzanych 
ścieków

II grupa taryfowa 
- przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy bez względu na zapotrzebowanie na usługę z terenu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Warszowicach.

5,18 5,54

 

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel


