
U C H W A Ł A  Nr XXI/107/08
        Rady Gminy Kowiesy
z dnia  27 listopada 2008 roku

 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kowiesy

Na podstawie  art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 
2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457;   z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 
2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)
Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się dla wszystkich odbiorców taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, składającą się z:

1) opłaty za  1 m3 wody pobieranej  z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 

Kowiesy w wysokości 1,80 zł + należny podatek VAT,

2) miesięcznej opłaty abonamentowej za 1 szt. wodomierza w wysokości  2 zł + należny podatek VAT.

2. Opłata abonamentowa pobierana jest z opłatą za wodę.

§ 2. Wprowadzona taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§  3.Traci  moc  uchwała  Nr  XVI/78/03  Rady  Gminy  Kowiesy  z  dnia  30  grudnia  2003  roku  w  sprawie 

zatwierdzenia taryfy za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy oraz sołectwach.

Przewodnicząca Rady Gminy

        /-/ Janina Rybicka


