
Uchwała Nr XV/ 74/2008
Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zawichost.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r .Nr 142, poz.l591 z późn. zm.) oraz art.24
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr l23, poz.858.)
- Rada Miejska Zawichost

uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków:
1. Za dostarczoną wodę - dla wszystkich odbiorców - w wysokości

2,71 zł netto za 1 m3 + VAT 7% - co stanowi kwotę 2,90 zł brutto za lm3

2.Opłata stała abonamentowa - w wysokości 1,83 zł netto +7% VAT
co stanowi kwotę 1,96 zł brutto miesięcznie.

3. Za wprowadzenie ścieków do kanalizacji - dla wszystkich dostawców w
wysokości
4,26 zł netto za 1 m3 + VAT 7% - co stanowi kwotę brutto 4,56 zł za 1 m 3 .

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost oraz
Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2008 roku .



Uzasadnienie
do Uchwały Nr  XV/74/2008
   Rady Miejskiej Zawichost

                                                   z dnia 28 lutego 2008r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
w obowiązującym terminie przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost
wniosek o zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy
Zawichost. Do wniosku dołączona została szczegółowa kalkulacja cen i stawek
opłat.
Burmistrz sprawdził zgodność taryf z ustawą z dnia 7 czerwca 200l r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858) oraz zweryfikował koszty i potwierdził
celowość ich ponoszenia.
Rada Miejska postanowiła zatwierdzić przedstawione we wniosku taryfy cen
i stawek za dostarczoną ze zbiorczych urządzeń zaopatrzenia wodę ,oraz
odprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych ścieki


