
 

UCHWAŁA NR X.50.2015 
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w mieście Zielona Góra. 

 
 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.
1
) oraz  

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 – tekst jednolity) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

obowiązujące na terenie miasta Zielona Góra na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

określone w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała nr XLVI.373.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

przedłożonej przez Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie; 

2) uchwała nr XLVI.375.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie 

ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ dostarczanej wody na terenie Gminy Zielona Góra 

przez Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie; 

3) uchwała nr XLVI.376.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

przedłożonej przez Zielona Góra Media Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zawadzie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

 

                                                           
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 
i 1072. 
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