
UCHWAŁA  Nr 128/XXIII/06
RADY GMINY W PRZYROWIE 

z dnia  24 lutego 2006 roku

W sprawie: ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
    odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr. 142, poz. 1591 z późn. zmianami: 
Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, Dz.U z 2003 r. Nr. 80,poz. 717, Nr. 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr.102, poz. 1055, 
Nr.116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 24 ust. 1, 9a i 10 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. 
U. Nr 72, poz. 747 ze zmianą w Dz. U. Nr. 113 z 2002 r.,poz. 984, w Dz. U. z 2004 r. Nr. 96, 
poz.959, Nr.173, poz. 1808, Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087)) 

Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie wniosku o przedłużenie taryf zatwierdza się na terenie gminy Przyrów następujące 
ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:  

1. cena 1m³ wody dla gospodarstw indywidualnych  - zł. 2.25 + 7% VAT    = zł. 2.41 (opłata brutto)
    stała miesięczna opłata abonamentowa          - zł.1.20 + 22% VAT   = zł. 1.46 (brutto)

2. cena 1m³ wody dla podmiotów gospodarczych
    w celach produkcyjnych                                        - zł.  2.43  + 7% VAT    = zł. 2.60 (opłata brutto)
    stała miesięczna opłata abonamentowa                 - zł.  1.20  + 22% VAT  = zł.1.46 (brutto) 

3. cena 1m³ ścieków komunalnych dopływających
    i dowożonych z terenu gminy                               - zł. 2.40 + 7% VAT       = zł. 2.57 (opłata brutto)

4. cena 1m³ ścieków spoza terenu gminy                 - zł. 3.50  + 7% VAT      = zł. 3.75 (opłata brutto)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Przyrowie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 roku. 

Przewodniczący
 RADY GMINY

            (-) Rajmund Michalik
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