
UCHWALA NR 111/15/14

RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod$
i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie Gminy Stawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorz^dzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 oraz

z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow /Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147,

poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238 poz. 1578;

z 2012 r. poz. 951, poz. 1513 oraz z 2014 r. poz. 822/ Rada Gminy Stawno

uchwala, co nastepuje:

§ 1 Zatwierdza sie taryfe za dostawe wody z wodociqgow stanowi^cych
wtasnosc Gminy Stawno w wysokosci 2,32 zt/m3 plus 8% VAT= 2,50 zt brutto
za 1m3.

§ 2 Zatwierdza sie taryf§ za zbiorowe odprowadzanie sciekow komunalnych -
dla wszystkich odbiorcow - do oczyszczaini stanowiqcych wtasnosc Gminy Stawno
w wysokosci 3,70 zt/m3 plus 8% VAT = 4,00 zt brutto za 1 m3.

§ 3 Zatwierdza si§ roczna_ optat§ abonamentowq w wysokosci 30,00 zt/rok
plus 8%VAT = 32,40 zt/rok brutto.

§ 4Taryfy obowi^zuja. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 5 Traci moc uchwata Nr XXXIX/261/13 Rady Gminy Stawno z dnia
29 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod§ i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie Gminy Stawno.

§ 6 Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 7 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca. od 1 stycznia
2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo
przyjety.
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