
Uchwała Nr XXVIII/126/09 
Rady Gminy Cisek 

z dnia  08 czerwca 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s 
Roszowicki Las. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr  
116,poz.1203, z 2005 Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457  z 2006 Nr 17, poz.128,  Nr 181, 
poz.1337 z 2007r nr 48, poz.327,nr138,poz.974, nr 173,poz.1218 oraz z 2008r                           
nr 180, poz.1111, nr 223, poz. 1458,z 2009r nr 52 poz.420 ) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 
07 czerwca 200lr o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
((Dz. U. z 2006r Nr 123, poz.858  , z 2007r Nr 147, poz.1033, z 2009 Nr 18, poz.97) Rada 
Gminy  Cisek uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się określoną w załączniku do niniejszej uchwały taryfę cen i opłat za usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

§ 2. 

Taryfa, o której mowa w § 1  ma zastosowanie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę świadczonych na terenie Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w 
Cisku z/s w Roszowickim Lasie  w okresie od dnia 13 lipca 2009r  do dnia 12 lipca 2010r.

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

2. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie ogłasza taryfy  
w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Cisku                      
z/s w Roszowickim Lesie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 
 



Załącznik  
do uchwały Nr XXVIII/126/09 

Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r. 

Taryfa cen i opłat 
za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek 
przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lasie 

w okresie od dnia 13 lipca 2009 do dnia 12 lipca 2010r 
 
 
 
1. Ustala się dla wszystkich odbiorców cenę za dostarczoną wodę w kwocie 

2,66 zł/m3 
2. Ustala się opłatę stałą za dostawę wody : 

a) przy średnicy wodomierza 15-20 mm     - 3,20  zł/m-c/ odbiorcę, 
b) przy średnicy wodomierza  25-40 mm     - 5,50  zł/m-c/ odbiorcę, 
c) przy średnicy wodomierza 50-120 mm  -12,60 zł/m-c/ odbiorcę 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


