UCHWAŁA NR II/5/2014
RADY GMINY TURAWA
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz.594, z późn zm.) oraz art. 24 ust. 1-5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Turawa
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłożone
w dniu 22 października 2014 r. przez „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Kotorzu Małym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 3. „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotorzu Małym ogłosi zatwierdzone taryfy,
o których mowa w § 1 w miejscowej prasie, a mianowicie w kwartalniku „FALA” oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Turawa www.bip.turawa.pl w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w § 1.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXIX/177/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Turawa
Artur Gallus
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Załącznik do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Gminy Turawa
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
I. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące
odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. na terenie Gminy
Turawa na okres 12 miesięcy: t.j. od dnia 01 stycznia 2015r do dnia 31 grudnia 2015r. obliczona na
podstawie roku obrachunkowego od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r.
W taryfie nie są ujęte odbiory ścieków-hurt od Gminy Łubniany oraz ścieki dowożone. Dostawcą ścieków jest
Eco-com Sp. z o.o. Luboszyce, oraz podmiot działające w zakresie usług ascenizacyjnych z którymi Spólka
Wodociągi i Kanalizacja Turawa posiada podpisaną umowę określającą zasady rozliczeń za odebrane ścieki oraz
hurtowa sprzedaż wody dla Eco-com Sp. z o.o. z którą Spółka ma podpisaną umowę w tym zakresie.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczące wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez WIK Turawa, z wyłaczeniem odbiorców dostawców hurtowych i ścieków
dowozonych. Koszty działalności oczyszczania ścieków zostały pomniejszone o proporcjonalny udział tych
ścieków w kosztach dotyczących odprowadzenia ścieków oraz o koszty usług poza taryfą.
Zgodnie z artykułem 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów ,
na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
1. Rodzaje prowadzonej działalności:
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenie
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Turawa nr
OŚ-I-7033/2/2010 z dnia 17-03-2010.
Przedmiotem działalności Spółki WIK Turawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest w szczególności:
· pobór, uzdatnianie i dostawa wody,
· odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
· zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości zgodnej z obowiązującymi normami,
· utrzymanie w należytym stanie technicznym eksploatowanych ujęć wody w Turawie-Marszałkach oraz ujęcia
„Turawik” –Północny Brzeg Jeziora Turawskiego,
· utrzymanie w technicznym i technologicznym stanie Stacji Uzdatniania Wody w Kadłubie Turawskim,
· prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowo
kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej gotowości eksploatacyjnej,
· usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
· zapewnienie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym,
· systematyczna kontrola i utrzymywanie sieci kanalizacji sanitarnej,
· usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków i przydomowych pompowniach ścieków,
· działalność inwestycyjną w zakresie rozbudowy sieci,
· dokonywanie odbiorów Technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
kontrolowanie poprawności wykonawstwa w tym zakresie,
· hurtowa sprzedaż wody i odbiór ścieków z Gminy Łubniany.
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2. Rodzaj i struktura taryf
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są taryfami niejednolitymi
wieloczłonowymi zawierającymi ceny i różne stawki opłat dla poszczególnych gru.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Spółka przyjęła taryfę niejednolitą wieloczłonową składającą się ze stawki
opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na jednego odbiorcę oraz ceny odniesionej do ilości 1 m3 dostarczonej
wody oraz 1 m3 odebranych ścieków..
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
3.1 Zaopatrzenie w wodę:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono na podstawie celu zużycia wody lub odprowadzenia
ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi
osiem grup taryfowych odbiorców usług.
Grupa pierwsza W-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych
zużywających wodę na cele socjalno bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa drugaW-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych
zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym..
Grupa trzecia W-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz
odprowadzających ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe
rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym
Grupa czwarta W-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę na cele socjalnobytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym
Grupa piąta W-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym
Grupa szósta W-4 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających
ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe
i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym
Grupa siódma W-4a obejmuje wyłącznie odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne
potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki
opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych,
rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym
cyklu rozliczeniowym
Grupa ósma W-5 obejmuje Gminę Turawa , która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych
w art. 22 Ustawy i rozliczana według Regulaminu Zaopatrzenia w wodę .
3.2 Odbiór ścieków
Natomiast w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dziewięć taryfowych grup odbiorców
usług.
Grupa pierwsza S-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych
odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych
rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń
pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa druga S-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych
ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym
okresie rozliczeniowym.
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Grupa trzecia S-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających
wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych , rozliczani
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa czwarta S-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe,
korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa piąta S-3 obejmuje gospodarstwadomowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali
w budynkach wielolokalowych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza
głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa szósta S-4 obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających
ścieki bytowe oraz zużywających wodę np. placówki opiekuńczo wychowawczych i oświatowe, hotele, sklepy,
ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych
w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa siódma S-4a obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych ,
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy,
ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych
w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa ósma S-5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, rozliczane ryczałtowo na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie
rozliczeniowym.
Grupa dziewiąta S-6 obejmuje pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki korzystających
okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczanych ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
4. Wysokość cen i stawek opłat
1) Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania
taryf od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.( w złotych)
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt
poboru/okres rozliczeniowy

Cena zł/m3

Taryfowe grupy
odbiorców

netto
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

W-1
W-1a
W-2
W-2a
W-3
W-4
W-4a
W-5

brutto
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89

netto
4,23
6,46
8,21
10,44
2,24
4,23
6,46
0,0

brutto
4,57
6,98
8,87
11,28
2,42
4,57
6,98
0,0

2) Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf
od 1stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. ( w złotych)

L.p.
1
2
3

Taryfowa
grupa
odbiorców
S-1
S-1a
S-2

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres
rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

9,26
9,26
9,26

10,00
10,00
10,00

8,18
10,41
20,06

8,83
11,24
21,67
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4
5
6
7
8
9

S-2a
S-3
S-4
S-4a
S-5
S-6

9,26
9,26
9,26
9,26
9,26
9,26

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

22,29
2,24
8,18
10,41
10,02
21,90

24,07
2,42
8,83
11,24
10,82
23,65

3) Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie
obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. (w złotych).
L.p.
1

Wyszczególnienie
Stawka opłaty za przyłaczenie do urządzeń
wodociągowych
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych

2

Stawka
netto

brutto

Jednostka miary

60,00

73,80

zł/przyłączenie

80,00

98,40

zł/przyłączenie

4) Wysokość stawek za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf od dnia1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.(w
złotych).
L.p.

Wyszczególnienie

1
2

Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników do 100%
Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników od 101% do
200%
Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń od 201%

3

Stawka opłaty
w zł/m3
netto
brutto
14,22
15,36
18,96
20,48
28,44

30,72

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w wodomierze i urządzenia
pomiarowe
Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
Ilość dostarczanej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych, a w przypadku ich braku
ilość dostarczanej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje
i utrzymuje Dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się
jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
W rozliczeniach ilości ścieków, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z innego źródła wody niż sieć wodociągowa
Spółki, ilość ścieków ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
Odbiorcy usług na warunkach określonych przez Spółkę zgodnie z Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa.
Wskazania wodomierza dodatkowego -podlicznika nie posiadającego ważnej cechy legalizacji bądź plomby
założonej przez Spółkę ,nie stanowią podstawy do odliczenia rozliczeń ilości ścieków na wodę bezpowrotnie użytą.
W przypadku gdy Spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków i brak jest urządzenia
pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody
ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Spółka na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku, gdy
kontrola nie potwierdzi nieprawidłowości wskazań , odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
Opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
odbiorca ponosi z chwilą wykonania prób Technicznych wybudowanych przez niego przyłączy.
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Opłatę za przekroczenie warunków umownych wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych odbiorca ponosi od pierwszego dnia następującego po stwierdzeniu przekroczeń do czasu, gdy
wyniki badań ścieków wskażą na ustąpienie przekroczeń.
Stawka opłaty abonamentowej- niezależna od ilości dostarczonej wody, płacona bez względu na rozmiary
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt.3 rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
orazwarunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr
127, poz. 886).
Opłata abonamentowa jest stała i ustalona za każdy okres rozliczeniowy, także w przypadkach braku poboru
wody bądź odprowadzania ścieków. Uwzględnia rozliczenie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za
wodę lub ścieki.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na warunkach i terminach
określonych w umowie, a szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dokonywane będzie dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady formalno-prawne i techniczne.
WIK Turawa zgodnie z zaleceniami dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat wprowadza taryfę
wieloczłonową.
6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie proponowane ceny stosowane będą przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom przez SUW Turawa Marszałki i SUW Kadłub Turawski oraz ujęcie
wody Turawik na Północnym Brzegu Jeziora Turawskiego pod względem wskaźników fizyko-chemicznych oraz
bakteriologicznych odpowiada warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.( Dz. U. Nr 61 poz.417).
WIK Turawa zapewni odbiór ścieków z terenu Gminy Turawa prowadząc działalność w zakresie eksploatacji
urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci wraz z przepompowniami sieciowymi ścieków. Wszystkie ścieki z terenu
gminy odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym.
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UZASADNIENIE
do uchwały............................. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
do 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. na terenie Gminy Turawa
Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) nakłada wymóg zatwierdzenia przez
Radę Gminy w formie uchwały, taryf opłat ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, po uprzednim sprawdzeniu przez Wójta
Gminy czy taryfy opłat zostały opracowane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy (art. 24 ust. 4
ustawy) oraz dokonaniu weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 pod względem celowości
ich ponoszenia.
Wniosek złożony 22 października 2014r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Turawa, na okres od dnia 1 stycznia.2015r. do dnia 31 grudnia
2015r. przedstawiony przez Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. został poddany szczegółowej
analizie.Kalkulację przyjęto na podstawie ewidencji księgowej za okres: od 01.09.2013 do 31.08.2014 roku.
W wyniku analizy przedstawionego przez Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. wniosku
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy
Turawa, na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. stwierdzono, że został on sporządzony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm), oraz zgodnie z § 4 Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.
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