
Gospodarka wodno ściekowa
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Besku  jest  przedsiębiorstwem  prowadzącym  kilka 
rodzajów działalności. Jednym z zadań określonych w Statucie Zakąłdu jest rozprowadzanie 
wody oraz odbiór ścieków komunalnych. Zadanie to realizowane jest przez zakład w oparciu 
o przepisy:
-  ustawy z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę i  odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, 
wzorów wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257)

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków
- rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed 
zaworem głównym a w przypadku jego braku  w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody zarejestrowanej na wodomierzu 
głównym a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy odprowadzania ścieków.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Besko na okres od  dnia 01.01.2006.do 31.12.2006 zatwierdzone uchwałą 
nr XX/186/2005 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005 r.

- dla zaopatrzenia w wodę – 3,42 zł netto za 1 m3

-dla odprowadzania ścieków – 3,38 zł netto za 1 m3

- miesięczna opłata stała  - 2,00 zł netto za wodomierz

Uchwałą nr XX/187/2005 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005 roku ustalono na 
2006 rok  stawki dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
w kwocie:
- 1,05 zł netto, stanowiącej dopłatę do 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy
- 0,52 zł netto, stanowiącej dopłatę do 1 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność gminy

Opłaty za 1 m  3   wody i ścieków wynoszą:  
Woda – 2,54 zł brutto za m3

Ścieki – 3,06 zł brutto za m3

Miesięczna opłata stała 2,14 zł brutto za wodomierz


